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1 Inleiding

De bedoeling van dit voorwoord is om beknopt de intentie van het project toe te lichten en om
een kort overzicht te geven van de m.e.r.-procedure.

1.1 Intentie

Om een oplossing te bieden aan het huidige congestieprobleem op de stedelijke ringweg ‘De
Wallen’ neemt Agentschap Wegen en Verkeer Limburg het voornemen om een noordoostelijke
omleidingsweg Tongeren te realiseren. Het betreft de aanleg van een nieuwe weg tussen de
N79-Maastrichtersteenweg en de N758-Baversstraat.

Dit voornemen wordt getoetst op de impact op het milieu. Hierbij werd reeds een plan-MER
opgemaakt en wordt als volgende stap een project-MER opgemaakt.
· Het voornemen om een noordoostelijke omleidingsweg te realiseren werd – aan de hand

van een plan-MER – reeds getoetst op de impact op het milieu. Dit plan-MER werd door de
dienst Mer goedgekeurd op 18/08/2014. In het plan-MER werd de milieu-impact van een
noordoostelijke omleidingsweg in een ruime zoekzone onderzocht. Een plan-MER wordt
opgemaakt als document om bij een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) te worden gevoegd.
Omdat een omleidingsweg niet verenigbaar is met de huidige juridisch-planologische
bestemming is immers een RUP vereist.
In voorliggend geval moet een PRUP opgesteld worden. Naast het plan-MER zal ook het
project-MER inhoudelijk input geven aan het PRUP. Dit PRUP werd parallel aan het project-
MER reeds opgestart. Het werd voorlopig vastgesteld door de provincieraad in september
2017. Het openbaar onderzoek liep van 15 oktober 2017 t.e.m. 14 december 2017. Na het
openbaar onderzoek volgde de behandeling van de bezwaarschriften. Er werden 2 Procoro-
zittingen gehouden ter bespreking van het PRUP, m.b. begin maart en begin april 2018
plaats. Het PRUP is op de provincieraad van 16/5 geagendeerd voor definitieve vaststelling.

· Mede op basis van de resultaten van het plan-MER werd de ligging van de noordoostelijke
omleidingsweg binnen de zoekzone verder verfijnd tot een meer concreet wegtracé. Dit
concreter projectvoorstel wordt op zijn beurt opnieuw getoetst aan de impact op het milieu.
Dit gebeurt door middel van de opmaak van een project-MER. Een project-MER wordt
opgemaakt als document om bij de omgevingsvergunningsaanvraag te worden gevoegd. In
voorkomend geval wordt een definitief goedgekeurd project-MER bij de omgevingsvergun-
ningsaanvraag gevoegd. De kennisgeving voor het project-MER werd immers volledig
verklaard vóór 23 februari 2017, waardoor nog de oude, niet-geïntegreerde MER-procedure
gevolgd wordt. Tijdens de omgevingsvergunningsprocedure wordt mogelijks nog een
openbaar onderzoek voorzien, waarbij opmerkingen en bezwaren kunnen geformuleerd
worden op het project. Daar nog de oude MER-procedure werd gevolgd en een
goedgekeurd MER is toegevoegd, is het niet de bedoeling dat in het eventuele openbaar
onderzoek ook nog opmerkingen worden geformuleerd op het in het MER gevoerde
milieuonderzoek.

Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij,
voordat een activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen worden bestudeerd, besproken
en geëvalueerd. Via het milieuonderzoek wordt getracht om de voor het milieu mogelijk
negatieve effecten in een vroeg stadium van de besluitvorming te kennen zodat ze kunnen
worden voorkomen of gemilderd. Op die wijze kan het voorliggend project of plan worden
bijgestuurd. Het milieueffectrapport vormt bijgevolg een belangrijk instrument in de
besluitvorming. Het is een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om te beslissen of een
bepaald project of plan toegelaten of vergund zal worden en onder welke voorwaarden.
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1.2 Kort overzicht van de m.e.r.-procedure

Daar de kennisgeving van dit project-MER vóór 23 februari 2017 ter beschikking werd gesteld
van de dienst MER, wordt dit project uitgevoerd overeenkomstig de procedures die van
toepassing waren op dat moment (en dus niet volgens de omgevingsvergunningsprocedure).
Het decreet betreffende milieueffect- en veiligheidsrapportage van 18 december 2002 (het
zogenaamde MER/VR-decreet, hierna “het decreet” genoemd) beschrijft aldus de MER-
procedure die in het kader van dit dossier gevolgd werd (BS 13 februari 2003).
De mer-procedure is hierbij opgebouwd uit 4 belangrijke stappen, die hieronder geduid worden.

a) Kennisgevingsnota
De initiatiefnemer controleert of het project moet onderworpen worden aan een
milieueffectrapportage. Als het voorgenomen project project-m.e.r.-plichtig is, stelt de
initiatiefnemer een team van deskundigen samen. Na het opstellen van de kennisgevingsnota,
dient de initiatiefnemer het dossier in bij de bevoegde overheid, namelijk de Dienst Mer,
afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid, van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie.
Na het ontvangen van de nota onderzoekt de dienst Mer of deze volledig is. De administratie
neemt een beslissing over de volledigheid van de kennisgevingsnota en betekent, uiterlijk
binnen een termijn van twintig dagen na datum van ontvangst van de kennisgeving, deze
beslissing aan de initiatiefnemer.
De dienst MER heeft de kennisgevingsnota in dit dossier volledig verklaard op 11 juni 2015.

b) Terinzagelegging en richtlijnen
Binnen 10 dagen na ontvangst van de volledigverklaring van de kennisgeving zorgt de
initiatiefnemer voor de bekendmaking en terinzagelegging van de kennisgeving. Hiertoe bezorgt
de initiatiefnemer de kennisgevingsnota aan de betrokken gemeentebesturen, de
vergunningverlenende overheid en de door de Vlaamse regering aangewezen administraties.
Het college van burgemeester en schepenen legt deze kennisgeving binnen de 10 dagen na
ontvangst ter inzage. Op deze kennisgeving kunnen de burgers reageren. Binnen de 30 dagen
na aanvang van de terinzagelegging bezorgt het college de bij hen binnengekomen reacties
van inwoners en eigen opmerkingen aan de dienst Mer.
De volledig verklaarde kennisgeving heeft in de stad Tongeren ter inzage gelegen van 15 juni
2015 tot en met 14 juli 2015.
Op basis van inspraakreacties van de inwoners en reacties van de aangeschreven admi-
nistraties en openbare besturen en desgevallend na een vergadering met de betrokkenen,
stellen de medewerkers van de dienst Mer richtlijnen op die de initiatiefnemer moet volgen bij
het opstellen van het milieueffectrapport. De dienst Mer betekent deze richtlijnen binnen de 70
dagen na goedkeuring van de kennisgeving aan de initiatiefnemer, de betrokken overheden,
administraties en het college van burgemeester en schepenen van het gemeentebestuur.
De richtlijnen voor dit dossier werden betekend op 23 oktober 2015.

c) Uitvoeringsfase
Tijdens de uitvoeringsfase stelt het team van erkende deskundigen het MER op onder leiding
van een MER-coördinator. Meestal wordt er tussentijds een ontwerp-MER opgesteld dat
informeel wordt besproken door de initiatiefnemer, het team van deskundigen, de dienst Mer en
aangeschreven administraties en openbare besturen.

d) Beoordelingsfase
Na indiening van het MER bij de dienst Mer controleert deze of het MER beantwoordt aan de
inhoudelijke vereisten van de richtlijnen, opgemaakt werd volgens de in de kennisgevingnota
voorgestelde methodiek en of de opmerkingen die geformuleerd werden tijdens de
ontwerptekstbespreking werden verwerkt. Daarna keurt de dienst Mer het MER goed of af en
stelt ze een goedkeurings- of afkeuringverslag op. Deze goed- of afkeuring wordt binnen een
termijn van 40 dagen na het indienen betekend aan de initiatiefnemer, de betrokken overheden,
administraties, de MER-coördinator en het college van burgemeester en schepenen van de
betrokken gemeentebesturen. Een goedgekeurd MER maakt deel uit van de
vergunningsaanvraag en is een openbaar document.
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1.3 Initiatiefnemer

Agentschap Wegen en Verkeer, Wegen en Verkeer Limburg
V.A.C. Hendrik van Veldeke
Koningin Astridlaan 50, bus 4
3500 Hasselt

Contactpersoon: Katleen Loos

1.4 Team van MER-deskundigen

Volgend team van erkende MER-deskundigen wordt voorgesteld voor de opmaak van het project-
MER.

Discipline Naam Erkenningsnummer Duur erkenning
Coördinator Ann Van Wauwe
Geluid en trillingen Guy Putzeys MER/EDA/393-V2 onbepaalde

duur
Lucht Jan Verstraeten MB/MER/EDA/048-

V3
onbepaalde
duur

Bodem Ann Van Wauwe MB/MER/EDA-659 onbepaalde
duur

Oppervlaktewater Ann Van Wauwe MB/MER/EDA-659 onbepaalde
duur

Fauna en flora Paul Durinck MB/MER/EDA/579-
V1

onbepaalde
duur

Discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie –

Ann Van Wauwe MB/MER/EDA-659 onbepaalde
duur

Discipline mens - deeldomein
ruimtelijke aspecten, incl. aspect
mobiliteit

Rik Houthaeve MB/MER/EDA/520-
V3

onbepaalde
duur

Daarnaast werken ook Sven Loridan (Geluid), Soetkin Verryt (discipline mobiliteit), Annelies
Anthierens (disciplines bodem, grondwater en oppervlaktewater), Charlotte Verlinden (disciplines
mens – ruimtelijke aspecten en landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie), mee aan het
MER.

1.5 Toetsing aan de project-m.e.r.-plicht

Het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage bepaalt in:
· bijlage I de categorieën van projecten die overeenkomstig artikel 4.3.2, § 1 van het decreet

aan de project-m.e.r. worden onderworpen en waarvoor een project-MER moet worden
opgesteld.

· bijlage II de categorieën van projecten die aan een project-m.e.r. moeten worden
onderworpen, maar waarvoor de initiatiefnemer een gemotiveerd verzoek tot ontheffing kan
indienen.

· bijlage III de categorieën van projecten die aan een project-m.e.r. moeten worden
onderworpen, maar waarvoor de initiatiefnemer een project-m.e.r.-screening kan opstellen.

De project-m.e.r.-plicht geldt onder meer voor de “Aanleg van wegen met 2 of meer rijstroken
over een lengte van 10 km of meer” (Bijlage II, categorie 10e). De noordoostelijke
omleidingsweg is korter dan 10km en dus strikt genomen niet van rechtswege MER-plichtig. Om
een volwaardige afweging van uitvoerings- en aansluitingsvarianten toe te laten, kiest de
initiatiefnemer er voor om een volwaardige project MER-procedure te doorlopen. De weg valt
wel onder Bijlage III, categorie 10e: “Aanleg van wegen met 2 of meer rijstroken”.
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1.6 Administratieve voorgeschiedenis

Voor het dossier werd een plan-MER opgemaakt volgens het integratiespoor. In Art. 4.2.4 van
het plan-MER decreet werd de mogelijkheid voorzien om via een decreet of besluit de
procedure tot de opmaak van een plan-MER te integreren in de opmaakprocedure van een plan
of een programma. Voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) is de procedurele integratie van
het plan-MER en het RUP uitgewerkt in het integratiespoorbesluit voor RUP’s. Het Besluit van
de Vlaamse Regering betreffende het integratiespoor voor de milieueffectrapportage voor een
ruimtelijk uitvoeringsplan werd bekrachtigd op 18 april 2008. (BS 30 mei 2008). Echter ten
gevolge van een uitspraak van het Grondwettelijke Hof werd dd 31 juli 2013 het artikel 7.4.1/2
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de procedure van het integratiespoor regelt,
vernietigd. Het plan-MER werd opnieuw opgemaakt volgens de generieke procedure en
goedgekeurd op 18/08/2014.

In het plan-MER werden zowel een noordoostelijke als een zuidoostelijke verbindingsweg
onderzocht. Beide omleidingswegen hebben een verschillende functie en zijn geen
alternatieven van elkaar. Voor de zuidoostelijke omleidingsweg werd de impact van twee
varianten onderzocht en voor de noordoostelijke omleiding de impact van één variant,
zonder een tracé vast te leggen. Er werd gewerkt met een zoekzone voor de verbinding tussen
de N79 (t.h.v. de Eerste Meistraat) en het recent aangelegde kruispunt N758-Baversstraat (zie
verder).

Mede op basis van de resultaten van het plan-MER wordt het tracé en de inrichting van de
noordoostelijke omleidingsweg verder verfijnd. Dit onderzoek gebeurt via de opmaak van een
start- en projectnota. Dit tracéonderzoek loopt parallel en in onderlinge wisselwerking met de
opmaak van een project-MER. Zo levert de startnota1 input over de projectbeschrijving en het te
beoordelen programma voor het project-MER van de noordoostelijke omleidingsweg en worden
de resultaten uit het project-MER (bvb milderende maatregelen en aanbevelingen) op hun beurt
vertaald in het ontwerp.

Parallel aan het onderzoek met betrekking tot de noordoostelijke omleidingsweg wordt ook een
analoog onderzoek uitgewerkt voor de zuidoostelijke omleidingsweg. Ook hier worden het
wegtracé en de weginrichting verder verfijnd via de opmaak van een start- en projectnota en
wordt parallel aan het tracéonderzoek een project-MER voor de zuidoostelijke omleidingsweg
opgemaakt. Het project-MER voor deze zuidoostelijke omleidingsweg is reeds opgestart
(dossiercode PR2176). De kennisgevingsnota werd door de dienst Mer volledig verklaard op 30
maart 2015 en de terinzagelegging loopt van 7 april 2015 tot en met 6 mei 2015. De richtlijnen
voor dit MER werden betekend op 15 juli 2015.

1.7 Verdere procedures en besluitvorming

Gezien het tracé voor de noordoostelijke omleidingsweg niet verenigbaar is met de huidige
juridisch-planologische bestemmingen op het gewestplan is hiertoe een RUP nodig. Het gaat
hier om een provinciaal RUP (PRUP). Naast het plan-MER zal ook het project-MER inhoudelijk
input geven aan het PRUP.
Dit PRUP werd parallel aan het project-MER reeds opgestart. Het werd voorlopig vastgesteld
door de provincieraad in september 2017. Het openbaar onderzoek liep van 15 oktober 2017
t.e.m. 14 december 2017. Na het openbaar onderzoek volgde de behandeling van de
bezwaarschriften. Er werden 2 Procoro-zittingen gehouden ter bespreking van het PRUP, m.b.
begin maart en begin april 2018 plaats. Het PRUP is op de provincieraad van 16/5
geagendeerd voor definitieve vaststelling.

1 Startnota Noordoostelijke omleidingsweg van Tongeren”. Arcadis, maart 2015
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Eens het project-MER is goedgekeurd, kunnen ook de benodigde vergunningen worden
aangevraagd. De vergunningsaanvragen worden ingediend bij Ruimte Vlaanderen.

In het kader van de vergunningsaanvraag is mogelijks nog een openbaar onderzoek voorzien.
In voorkomend geval kan iedereen gedurende 60 dagen zijn bezwaren of opmerkingen
formuleren. Deze worden gericht naar het college van burgemeester en schepenen. Gezien in
dit dossier nog de oude m.e.r.-procedure gevolgd wordt, wordt bij de vergunningsaanvraag een
goedgekeurd MER toegevoegd en is het niet de bedoeling dat in het eventuele openbaar
onderzoek nog opmerkingen worden geformuleerd op het in het MER gevoerde
milieuonderzoek.
De vergunningverlenende overheid moet zich na het eventuele openbaar onderzoek uitspreken
over elk van de ingediende bezwaren en opmerkingen. Deze uitspraak moet voldoende
gemotiveerd zijn. Uiteindelijk wordt er een beslissing genomen met betrekking tot de
vergunningsaanvraag. Bij deze beslissing dient een watertoets uitgevoerd te worden. Hiervoor
worden in het project-MER de nodige elementen aangereikt.
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2 Situering van het project

2.1 Doelstelling

De doelstellingen van de noordelijke omleidingsweg zijn:
· Beperken van niet-bestemmingsverkeer op ‘de Wallen’

Deze stadsboulevard is de belangrijkste verdeel- en verzamelweg voor het kleinstedelijk
gebied. Het doorgaand verkeer op de Wallen (dit is het verkeer dat geen herkomst en/of
bestemming heeft op de Wallen of de binnenstad, en in voorkomend geval de doorsteek
maakt tussen de gebieden ten zuiden, oosten of noorden van Tongeren via de Wallen) kan
enkel beperkt worden door het aanbieden van alternatieven voor dat verkeer. Hierdoor
kunnen de Wallen ontlast worden van zowel het niet-bestemmingsverkeer, het
(vracht)verkeer van en naar het AZ Vesalius ziekenhuis en het bedrijventerrein Tongeren
Oost, en kunnen de Wallen heringericht worden met aandacht voor de zwakke weggebruiker
en het openbaar vervoer.

· Versterken relatie tussen het gebied ten oosten en ten westen van de spoorlijn
Momenteel is er slechts één structuurweg die de relatie tussen beide delen van het stedelijk
gebied mogelijk maakt, namelijk de N79b Jaminéstraat. Door het inrichten van de
noordelijke omleidingsweg wordt er een bijkomende verbinding gecreëerd die de relatie
tussen beide gebieden, alsook de relaties tussen het centrum met het ziekenhuis, de E313
en het bedrijventerrein Tongeren Oost versterkt.

· Herwaardering van de stationsomgeving
Door de aanleg van de noordelijke omleidingsweg kan een verkeersluwere
stationsomgeving worden gecreëerd. De aanleg bevordert de doorstroming en biedt kansen
voor het inrichten van een kwalitatieve stedelijke omgeving. Dit aspect kan mogelijks
gemaximaliseerd worden indien de bestaande relatie ter hoogte van de spoorbrug ‘geknipt’
wordt voor gemotoriseerd verkeer (m.u.v. openbaar vervoer). Deze optie wordt nog nader
onderzocht, waarbij onder meer de mobiliteitsimpact wordt bestudeerd aan de hand van een
verkeersmodel voor de stad Tongeren.

· Optimaliseren functioneren N79b
Verkeersleefbaarheidsproblemen langs de N79b worden veroorzaakt door hoge
verkeersintensiteiten, voornamelijk in de omgeving van het station. Door het inrichten van de
noordoostelijke omleidingsweg kan het verkeer op de N79b en in de stationsomgeving
beperkt worden.

· Ontlasting van het woonweefsel Henis
De aanleg van een noordoostelijke omleidingsweg zal zorgen voor een vlotte doorstroming
en ontlasting van de dorpskern Henis. Het huidige verkeer tussen de N730-Bilzersteenweg
en Maastrichtersteenweg vermijdt de R72 via de dorpskern van Henis, een tijdswinnende
sluiproute.

2.2 Ruimtelijke situering

Tongeren ligt in het zuiden van de provincie Limburg. Geografisch is Tongeren gesitueerd
tussen drie agglomeraties Luik, Maastricht (Nederland) en de bipool Hasselt/Genk. Tongeren
wordt ontsloten door de E313 (Antwerpen, Hasselt, Luik) in het oosten, de E40 (Brussel-Luik) in
het zuiden. De goederenspoorlijn 34 (Antwerpen, Aken) doorsnijdt de gemeente.
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Op macroschaal zijn er drie assen als hoofdstructuren te onderscheiden. De E40 ten zuiden
van Tongeren, op een heel eind van de kern. De E313 in het oosten van de stad, rechtstreeks
te bereiken via de N79. En tot slot de spoorlijn, wat Tongeren de mogelijkheid biedt aan te
takken op het regionaal spoornetwerk.

Figuur 2-1. Situering op macroschaal

Het projectgebied bevindt zich in de ruimte aan de noordoostelijke stadsrand van Tongeren. Het
betreft het gebied tussen de woonomgeving Hazelereik in het oosten en het dorpje Berg ten
midden van een open agrarisch landschap in het westen. Binnen deze zone bevindt zich het
ziekenhuis AZ Vesalius In noordelijke richting sluit het tracé aan op de N758 Baversstraat en in
zuidelijke richting op de N79.

Figuur 2-2. Situering op microschaal
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2.3 Beleidsmatige situering

2.3.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Het RSV heeft een richtinggevende en deels bindende rol in het beleid. Het RSV werd
goedgekeurd op 23 september 1997 en herzien in december 2010. Tongeren wordt door het
RSV aangeduid als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied. Het ruimtelijk beleid is er
gericht op consolideren en versterken van de stedelijke kern en het stedelijk functioneren door
het creëren van een bijkomend aanbod aan woningbouw, stedelijke voorzieningen en
economische activiteiten.

Het RSV stelt volgende uitgangspunten voorop om tot een duurzame mobiliteit te komen:
· Garanderen van de noodzakelijke bereikbaarheid omwille van de impact op economische

ontwikkeling
· Garanderen van de beoogde leefbaarheid
· Verhogen verkeersleefbaarheid
· Afremmen van de groei van de automobiliteit door het verbeteren van alternatieve

vervoerswijzen
· Optimaliseren van de, grotendeels bestaande, infrastructuur

In de omgeving van het projectgebied worden door het RSV volgende wegen als hoofdwegen
en primaire wegen aangeduid:
· Hoofdwegen: E313 in het oosten van Tongeren
· Primaire wegen type I: Geen
· Primaire wegen type II: N79 vanaf de E313 tot aan de aansluiting met de Viséweg, N614

2.3.2 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (PRSL)

Het PRSL dateert van 12 februari 2003 en werd herzien in september 2012. Tongeren wordt
ondergebracht in de deelruimte ‘Haspengouw en Voeren’. Sint-Truiden en Tongeren zijn binnen
dit deelgebied de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden. Ze functioneren als centra
voor de hoofdruimte en de kleine kernen daarin. Dit vraagt een breed kleinstedelijk
voorzieningenaanbod zonder specialisatie, een radiale bereikbaarheid en een goede
aantakking op het hoofdwegennet.

Het PRSL geeft een aantal afwegingscriteria ten aanzien van de aanleg van omleidingswegen:
· De functie van het bestaand hoofdwegennet mag niet worden aangetast
· Respect voor de open ruimte belangen
· Geen ander alternatief

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een plaatselijke omleiding zijn:
· Secundaire weg
· Ernstig leefbaarheids- en verkeersveiligheidsprobleem
· De verwachting is dat het verkeer zal toenemen
· Herinrichting van het bestaande tracé kent geen bevredigende oplossing
· De verkeersveiligheid moet na aanleg van de omleiding objectief en beduidend verhogen op

het bestaande tracé
· De bestaande weg krijgt na aanleg van de omleiding een lokale functie

De voorwaarden waaraan het nieuwe tracé moet voldoen zijn:
· Er mogen geen nieuwe leefbaarheids- of verkeersveiligheidsproblemen ontstaan
· De nieuwe weg dient zo kort mogelijk rond de kern te lopen (versnippering tegengaan)
· Nieuwe weg betekent een groeigrens voor de uitbreiding van de kern
· Nieuwe toegangen aan de weg zijn niet gewenst
· Uitvoering is type 2x1
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Het PRSL kent volgende categorisering toe aan de secundaire wegen in de buurt van het
projectgebied:
· Secundaire I: geen
· Secundaire II: N79 (St-Truidersteenweg in het westen en Maastrichtersteenweg in het

oosten) van resp. de N80 te St-Truiden tot Tongeren en van de R72 tot N618
· Secundaire III: N20 (Hasseltsesteenweg in het noorden en Luikersteenweg in het zuiden) van

de grens met de provincie Luik tot de E313 (knooppunt 29)

2.3.3 PRUP afbakening structuurondersteunend KSG Tongeren

Het PRUP afbakening KSG Tongeren werd opgemaakt door Grontmij, in opdracht van de
provincie en door de provincieraad definitief vastgesteld op 21 oktober 2015. Onderdelen van
de oostelijke afbakeningslijn zijn:
· Segment 1: zone tussen Bilzersteenweg N730 en Molenweg

De afbakening van dit segment wordt bepaald door de ligging van de NO-omleidingsweg die
gepland is voor het oplossen van de congestieproblemen op de stedelijke ringweg. Het
westelijk deel van de afbakeningslijn binnen dit segment wordt gelijk gelegd met de contour
van het RUP Siegelsmarkt. Dit betekent dat de afbakeningslijn hier in noordelijke richting
verruimd wordt met opname van het woongebied langsheen de Kellensstraat-Bolleberg.
Vervolgens volgt de afbakeningslijn de grens tussen het woonuitbreidingsgebied en het
landschappelijk waardevol agrarisch gebied volgens het gewestplan. Ten noorden van de
Baversstraat volgt de afbakeningslijn het tracé van de Molenweg. Ten zuiden van de
Baversstraat is de afbakeningslijn verruimd in functie van de marge die voorzien is voor de
aanleg van de NO-omleidingsweg.

· Segment 2: AZ Vesalius
Ter hoogte van de ziekenhuissite Campus AZ Vesalius wordt binnen de afbakeningslijn
voldoende ruimte gehouden voor de finale keuze van het tracé van de NO-omleidingsweg 2.
De marge is in het noordelijke deel gelijk gelegd met hoekpunten van de aansluitende
kadastrale percelen. Meer zuidwaarts ligt de afbakeningslijn op de grens tussen agrarisch
gebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied. Ook ligt deze afbakeningslijn op de
buitenkant van het tracé van de Molenweg.

· Segment 3: ZO-omleidingsweg
In dit segment wordt van aan de Molenweg het gewestplantracé gevolgd ten behoeve van
de inplanting van de ZO-omleidingsweg. Plaatselijk wordt een verruiming van de
afbakeningslijn voorgesteld in functie van het geplande wegtracé van de ZO omleidingsweg:
° ter hoogte van de Maastrichtersteenweg: een verruiming tot aan de Eerste Meistraat
° ter hoogte van de spoorlijn: een verruiming tot aan de Jeker
Verderop volgt de afbakeningslijn de westzijde van het tracé van de spoorweg.

· Segment 4: Overhaem
De afbakeningslijn valt samen met de grens van het industriegebied (met inbegrip van de
bufferzones) en de kleinhandelszone langsheen de Luikersteenweg. Het landelijk woonlint
aan de westzijde van het industriegebied maakt geen deel uit van het stedelijk gebied. De
aangrenzende woonwijk Offelken maakt deel uit van het stedelijk gebied.

· Tongeren Oost
Dit segment omvat het bestaande bedrijventerrein Tongeren-Oost alsook de geplande
uitbreidingszone. Dit segment wordt uitgebreid met de sportoase en meer bepaald het
sportcomplex en de bijhorende sportvelden. Dit vormt fysisch geen geheel met de overige
segmenten.
Deelplan: logistiek bedrijventerrein Tongeren Oost: Het deelplan ligt ten oosten van het
stadscentrum Tongeren, buiten de stadswallen. Het betreft een landbouwgebied ten zuiden
van het bestaande bedrijventerrein Tongeren-Oost, gelegen langs de Maastrichtersteenweg
(N79). Het deelplan zelf wordt in het oosten begrensd door de E313, en in het zuiden
(zuidoosten) door een lokale weg.
Deelplan militair gebied Berg: Dit deelgebied ligt ten oosten van het stadscentrum Tongeren,
een eind buiten de stadswallen, ten oosten van het gehucht Berg. Het betreft een gebied
bestemd als militair gebied dat voornamelijk in gebruik is als landbouwgebied, met de
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aanwezigheid van een begraafplaats. Het gebied ontsluit via lokale wegen naar de
Maastrichtersteenweg.

2.3.4 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS)

Het GRS Tongeren werd opgemaakt door studiebureau Technum in opdracht van de stad
Tongeren. Het werd goedgekeurd door de provincie op 7 oktober 2010. Het duurzaam
mobiliteitsscenario van de stad Tongeren kent volgende visie met betrekking tot het
projectgebied:
· Binnen Tongeren (economisch knooppunt en structuurondersteunend kleinstedelijk gebied)

worden economische activiteiten gebundeld op lokale en regionale bedrijventerreinen. Een
optimale lokalisatie in relatie tot een goede ontsluiting op het hoofdwegennet wordt
vooropgesteld.

· Gericht locatiebeleid in het bundelen van een aantal voorzieningen.
· Wegencategorisering in functie van RSV en RSPL met ontwikkeling van autoluwe ketenen

en ontlasting van kernen van doorgaand verkeer.
· Verbeterde verbinding naar E40 versterkt de bereikbaarheid van Tongeren.
· Herinrichting van wegen in functie van verhogen van de verkeersveiligheid en

mobiliteitsbeheersing om zo een modal shift naar fiets en openbaar vervoer te krijgen
· Prioriteit aan aanleg zuidoostelijke verbindingsweg, gekoppeld aan heraanleg

Overhaemlaan en herinrichting Wallen en Luikersteenweg.
· Beperken bewegingsruimte autoverkeer aan de Wallen maar autobereikbaarheid blijft

gegarandeerd door middel van lussen, parkeerclusters. Parkeren wordt verschoven naar
randparkings.

· Uitbouw van de stationsomgeving tot multimodaal knooppunt op provinciaal niveau.
· Ontbrekende schakels fietsroutes invullen om het fietsverkeer aantrekkelijk en veilig te

maken.
· Actieve participatie en het opnemen van een trekkersrol bij de ontwikkeling van een aantal

strategische projecten: herinrichting van de Wallen, de realisatie van de zuidoostelijke
omleidingsweg en onderzoek naar noordoostelijke indringingsweg.

Het GRS neemt volgende wegen in de omgeving van het projectgebied op als lokale wegen in
haar wegencategorisering:
· Lokale I: N618 Viséweg, N730 Bilzersteenweg
· Lokale IIa: N758 Baversstraat-Hazelereik
· Lokale IIb: de straten binnen de Wallen, Molenweg tussen N758 en N730, N758 tussen

Hazelereik en station
· Lokale III: wegen die niet behoren tot een hogere categorie

Het GRS vraagt aan de hogere overheden de wegencategorisering te onderzoeken van de
zuidoostelijke indringingsweg, de Wallen en de Overhaemlaan. De stad vraagt aan AWV om
een mogelijke verbinding tussen de Molenweg en de N79 te onderzoeken. De stad vraagt aan
AWV over te gaan tot de realisatie van de zuidoostelijke indringingsweg, conform de
streefbeeldstudie.

2.3.5 Gewestplan

Het projectgebied behoort tot het gewestplan Sint-Truiden – Tongeren en doorkruist volgende
gebieden (Kaart 2.5):
· Woongebied met landelijk karakter
· Agrarisch gebied
· Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (AZ Vesalius)
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2.4 Juridisch- en beleidsmatige context

In Bijlage 1 worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgelijst met de
bespreking van de relevantie. Hierbij wordt aangegeven of het element juridisch (J), dan wel
beleidsmatig (B) is.

Opmerking
· Verwijzing naar een decreet of besluit houdt impliciet een verwijzing in naar eventuele latere

wijzigingen hieraan.
· Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds vermeld een verwijzing

in naar de onderliggende uitvoeringsbesluiten.
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3 Projectbeschrijving

3.1 Beschrijving van het tracé

3.1.1 Ligging

In de “Startnota Noordoostelijke omleidingsweg van Tongeren” (Arcadis, 16 april 2015) worden
meerdere scenario’s tegen elkaar afgewogen (zie verder alternatievenonderzoek). Dit
onderzoek leidde tot een voorkeurstracé dat bevestigd werd in de GBC van 25 maart 2015:
Scenario 3: zoekt de uiterst oostelijke grens van de eigendom van het AZ Vesalius op. De NO-
omleidingsweg start ter hoogte van de N79-Maastrichtersteenweg, ten westen van de
aansluiting Molenweg. De NO-omleidingsweg volgt verder de grens van de landbouwpercelen
om uit te komen op de oostelijke eigendomsgrens van het AZ Vesalius en buigt ter hoogte van
het AZ af richting het kruispunt N758-Baversstraat met de Molenweg. In de bocht worden
boogstralen aangehouden voor verkeer met een snelheid van 70 km/u.

Het tracé start zoals aangehaald aan de N79-Maastrichtersteenweg, ten westen van de
aansluiting van de N79 met de Molenweg. De verknoping met de N79 vormt enkel een
onderdeel van voorliggend project in zoverre de ZO-omleidingsweg (zie § 5.1) geen deel
uitmaakt van het kruispunt (cf. geplande situatie 1 - § 9.3.3.2). Het kruispunt ‘NO-
omleidingsweg x N79 x ZO-omleidingsweg’, dus incl. aansluiting op de ZO-omleidingsweg zoals
beschreven in § 5.1, wordt als een onderdeel van het project van de zuidoostelijke
omleidingsweg Tongeren beschouwd en wordt zodoende in dit project-MER niet behandeld.
Het tracé loopt vervolgens verder in noordelijke richting en volgt de grens van de
landbouwpercelen om uit te komen op de oostelijke eigendomsgrens van het AZ Vesalius. Ten
noorden van het AZ Vesalius buigt het tracé af richting het kruispunt N758 (Baversstraat) met
de Molenweg, en sluit hier ook aan op de N758. In de bocht worden boogstralen aangehouden
voor verkeer met een snelheid van 70 km/u. De verknoping met de N758 maakt onderdeel uit
van voorliggend project. Gezien het grote reliëfverschil ten noorden van de N79, zal het tracé
lokaal insnijden in het landschap om geleidelijk terug op het maaiveld te komen te liggen. Voor
het lengteprofiel worden 2 varianten beschouwd (zie verder onder de beschrijving van de
verschillende inrichtingsalternatieven).

Het voorkeurstracé uit de startnota werd verder geconcretiseerd door studiebureau Arcadis. In
functie van de effectbespreking (oa. bespreking/berekening van effecten van ruimte-inname)
wordt in dit MER uitgegaan van de tracéintekening en de voorlopige wegontwerpen voor beide
lengteprofielen aangereikt door Arcadis eind 2015.

De scope van voorliggend project betreft enkel de zone tussen de N79 en de N758. De zone
van de omleidingsweg vanaf de N758 tot de N730, maakt geen deel van voorliggend project.
AWV is momenteel bezig met het studiewerk ter voorbereiding van de aanleg/inrichting van dit
segment van de omleidingsweg.

3.1.2 Weginrichting

Categorisering
De noordoostelijke omleidingsweg wordt aangeduid als lokale weg. De GBC adviseert om bij
een volgende herziening van het PRSL de suggestie te doen de noordoostelijke omleidingsweg
op te nemen als secundaire weg type II en dit in aansluiting op de zuidoostelijke omleiding en in
functie van de bediening van het AZ Vesalius en de andere delen van Tongeren.
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De N758 Baversstraat en de N79 Maastrichtersteenweg worden gedowngraded vanaf het
kruispunt met de omleidingswegen tot aan het centrum van Tongeren.
Snelheid
De verhardingsbreedte van 3,3 m per rijstrook (incl. randmarkering, excl. goten) komt overeen
met een toegelaten maximumsnelheid van 70 km/u2. Ook de bochtstralen houden rekening met
een snelheidsregime van 70km/u.

Wegprofiel
Het wegprofiel wordt ingericht volgens de inrichtingsprincipes, opgenomen in de startnota:
· 2x1 rijstroken (2x3,3 m);
· Geen middenberm
· Gracht langs 1 zijde; bij insnijding in het landschap worden in functie van de afwatering van

de taluds aan beide zijden langsgrachten voorzien

Figuur 3-1: Type dwarsprofiel (Arcadis, maart 2015)

Dit wegprofiel heeft een totale breedte van 14,1 m.

Ontsluiting AZ Vesalius
Er is een rechtstreekse aansluiting van het AZ Vesalius op de noordoostelijke omleidingsweg.
Het gemotoriseerd verkeer van en naar AZ Vesalius zal ontsluiten via deze nieuwe
omleidingsweg. De aansluiting gebeurt via één aansluitingspunt. Vanaf dat punt wordt de
verdere verdeling gemaakt volgens type bezoeker (spoed, artsen, bezoekers, leveringen) op
het terrein van het ziekenhuis zelf. De huidige toegangen tot het ziekenhuis via Hazelereik en
via de N758 voor gemotoriseerd verkeer dienen opgeheven te worden. De toegang via
Hazelereik blijft wel behouden voor de ontsluiting van de site voor langzaam verkeer en
openbaar vervoer.

Kruispunten
Volgende kruispunten maken onderdeel uit van voorliggend project:
· N758 x NO-omleiding

Het kruispunt wordt ingericht als VRI (verkeerslichten geregeld kruispunt), meer bepaald een
voertuigafhankelijke lichtenregeling. De voertuigafhankelijke regeling impliceert dat de NO-
omleidingsweg standaard groen krijgt. Wanneer een voertuig zich aanmeldt op de kruisende

2 Dienstorder MOW/AWV/2012/4
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weg, wordt een cyclus gestart waarbij ook de N758-Baversstraat de nodige groentijden
krijgen. Zo ontstaat een duidelijke hiërarchie in de stromen.

· Aansluiting AZ Vesalius x NO-omleiding
Vanuit de startnota waren nog verschillende inrichtingen mogelijk voor het aansluitingspunt,
waaronder een verkeerslichten geregeld kruispunt (VRI), een rotonde of een afslagstrook.
De uiteindelijke inrichting hing in belangrijke mate af van de uitbreidingsplannen van het
ziekenhuis en de visie op de vormgeving en organisatie van de parking.
Dit project-MER benadert dit kruispunt daarom als een zoekzone/onderzoeksvraag waarbij
voornamelijk aandachtspunten en randvoorwaarden geformuleerd worden t.a.v. het
kruispunt.

Noot
Bij de opmaak van dit project-MER waren zoals aangehaald nog geen specificaties bekend
omtrent het ontwerp van het knooppunt van de NO-omleiding met het AZ Vesalius.
Ondertussen werd dit knooppunt evenwel verder uitgewerkt.
Kort voor de indiening van het ontwerp-MER werd een eerste voorstel uitgewerkt, waarbij
geopteerd werd voor een langgerekt keerpunt als in onderstaande figuur. Er dient benadrukt dat
dit een voorlopig ontwerp betreft.

Onder de discipline mobiliteit wordt na de bespreking van de aandachtspunten en
randvoorwaarden voor dit kruispunt in een noot nagegaan in welke mate deze concrete
oplossing past binnen de effectbespreking in dit MER.

· N79 x NO-omleiding
Voor de korte termijn, of in het geval de ZO-omleidingsweg niet cf. variant ZO-1 voorzien wordt
(zie § 5.2) wordt hier een 3-takskruispunt voorzien. Dit kruispunt wordt ingericht als een VRI,
waarbij een linksvoorsorteerstrook op elke relevante tak wordt verondersteld. De configuratie
van deze aansluiting hangt o.a. af van de keuzes die gemaakt worden m.b.t. de circulatie op de
Wallenring en in de stationsomgeving.
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Noot:
Zoals reeds hoger aangegeven maakt het kruispunt ‘N79 x ZO-omleiding x NO-omleiding’ geen
onderdeel uit van voorliggend project, maar vormt het desgevallend een onderdeel van het
project van de zuidoostelijke omleidingsweg. Dit kruispunt wordt ingericht als een VRI. De
configuratie van deze aansluiting hangt in belangrijke mate af van de keuzes die gemaakt
worden m.b.t. de circulatie op de Wallenring en in de stationsomgeving.

Fietsverkeer
Fietsinfrastructuur langs de noordoostelijke omleidingsweg (tussen de N758 en de N79) wordt
niet noodzakelijke geacht, gezien de bestaande infrastructuur voldoet om als fietsroute te
functioneren:
· De N758 - Baversstraat is aangeduid als functionele fietsroute in het BFF, weliswaar niet

conform ingericht. Hazelereik is weliswaar niet ingericht met fietsinfrastructuur maar kan als
woonstraat dienst doen als fietsverbinding tussen de N758 - Baversstraat en de N79 -
Maastrichtersteenweg.
Deze route kan gecombineerd worden met het bouwen van de fietstunnel op de N730-
Bilzersteenweg (t.h.v. de Groenstraat). Indien er een nieuwe fietsbrug zou kunnen gebouwd
worden over het spoor (Henisstraat – Bremstraat) kan deze route een optimale
fietsontsluiting voor het noordelijk deel van Tongeren betekenen.
Om het noordoosten te bedienen en Tongeren Oost, kan de bestaande recreatieve
fietsroute in de Sint-Martensstraat en Gilliswinhof dienst doen als verbinding tussen de N758
- Baversstraat en de N79 - Maastrichtersteenweg.

· De mountainbikeroute op de onverharde Molenweg blijft behouden en zal aansluiten op een
vrijliggend onverhard fietspad ten zuiden van de NO-omleidingsweg dat loopt tot aan het
kruispunt van de NO-omleidingsweg met N758-Baversstraat.

Verlichting
Conform de lichtvisie op gewestwegen is het uitgangspunt om geen verlichting te voorzien
langs de noordoostelijke omleidingsweg, uitgezonderd ter hoogte van de conflictpunten (hier: de
kruispunten, inclusief 150m voor en na het kruispunt). Bijkomend worden volgende flankerende
maatregelen genomen:
· Passieve markering, langsbebakening, reflecterend wegdek
· Actieve markering
· Signalisatie met retroreflecterende bebording
· Vergroening van middenbermen
· Weghalen van misleidende omgevingsverlichting

Lengteprofiel - insnijding in het landschap
Voor het lengteprofiel worden 2 inrichtingsvarianten meegenomen:
· Variant 1: Zoveel mogelijk het bestaande maaiveld volgen met een diepe insnijding (+/- 5,80

m) op de top in de omgeving van de Bergerstraat.
· Variant 2: een gelijkmatige helling tegen 6% wat zowel een ophoging als een insnijding in het

landschap impliceert. De insnijding op de top ter hoogte van de Bergerstraat bedraagt hierbij
+/- 2,80 m.

Figuur 3-2: Varianten lengteprofiel (Z-N)
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Vrijheidsgraden
Het project omvat nog een aantal vrijheidsgraden inzake de inrichting van het tracé, zoals het
type van aansluiting van AZ Vesalius met de omleidingsweg (zie ook noot hierboven).
Voor de mate van insnijding in het landschap wordt van 2 mogelijke lengteprofielvarianten
vertrokken.
Het project-MER heeft tot doel om een bijdrage te leveren aan de verfijning van het project.
Resulterend uit de project-MER zullen dus mogelijks bepaalde inrichtingsalternatieven naar
voor komen.
Inzake timing en fasering zijn er momenteel nog geen gegevens bekend. Waar relevant zullen
ook hier vanuit het project-MER bepaalde randvoorwaarden of aanbevelingen geformuleerd
worden.
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4 Niet weerhouden alternatieven

4.1 Nulalternatief

De noordoostelijke omleidingsweg wordt noodzakelijk geacht om meerdere redenen:
· Het ontlasten van de stationsomgeving
· Beperken van niet-bestemmingsverkeer op ‘de Wallen’
· Optimaliseren functioneren N79b
· Ontlasting van het woonweefsel Henis
De gewenste ruimtelijke structuur van Tongeren wordt gebaseerd op het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan en andere beleidsdocumenten. Uit de beoordeling in het plan-MER is gebleken
dat het nulalternatief – waarbij de verkeersafwikkeling blijft verlopen via het bestaande
wegennet – geen redelijk alternatief is, aangezien het geen oplossing biedt voor de huidige
verkeersproblematiek waarmee de stad Tongeren op heden te maken heeft. Het nulalternatief
wordt derhalve in dit project-MER enkel nog meegenomen als referentiesituatie.

4.2 Locatiealternatieven

Voorafgaand aan het plan-MER werd een conceptnota uitgewerkt waarin op basis van de
bestaande planningscontext, de bestaande ruimtelijke situatie en de beoogde doelstellingen
alternatieven voor zowel de noordoostelijke als de zuidoostelijke omleidingsweg werden
uitgewerkt. Deze voorstudie werd opgevat als een groeidocument, waarbij aanpassingen
regelmatig doorgevoerd werden naar aanleiding van overleg met een beperkte werkgroep. Op
deze manier werden vanuit de probleemstelling en de doelstelling haalbare alternatieven
geformuleerd die in het plan-MER op hun milieueffecten verder onderzocht werden.

Voor de noordoostelijke omleidingsweg werd voor de verbinding tussen de N79 (t.h.v. de Eerste
Meistraat) en het aangelegde kruispunt N758-Baversstraat gewerkt met een zoekzone. De
grenzen van de zoekzone worden bepaald door enerzijds verkeerskundige vereisten van de
weg en anderzijds de landschappelijke en archeologische waarde van het gebied.
· Rekening houdend met de verkeerskundige aspecten volgt het tracé de kortste route tussen

de N79 (t.h.v. de Eerste Meistraat) en het kruispunt N758-Baversstraat x Molenweg. Voor
een groot deel wordt het bestaande tracé van de Molenweg gevolgd (niet-verharde
landbouwweg).

· Rekening houdend met de landschappelijke en archeologische waarde van het gebied wordt
geopteerd om het tracé maximaal te bundelen met de bestaande infrastructuren zodat een
maximaal behoud van de open ruimte mogelijk is en aantasting van archeologisch
bodemerfgoed geminimaliseerd wordt. Het tracé volgt hierbij het talud dat parallel ligt met de
N79 en wordt geleid naar een nieuw tracé parallel met de Hazelereik. Dit tracé vervoegt de
N758 net ten oosten van het kruispunt met de Hazelereik.

In het plan-MER werden de milieueffecten van deze zoekzone onderzocht. Mede op basis van
de resultaten uit het plan-MER werden in de startnota volgende tracéalternatieven (scenario’s)
uitgewerkt (noot: in de startnota werd ervan uitgegaan dat de ZO-omleidingsweg zou
gerealiseerd worden cf. variant ZO-1 (zie § 5.1.1) zoals ook op onderstaande figuren
aangegeven).
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· Scenario 1: westelijke grens
Een eerste tracékeuze van de NO-omleidingsweg
zoekt de uiterst westelijke grens van de zoekzone
op. In het zuiden vormt de verknoping met de ZO-
omleidingsweg, ter hoogte van de N79, het
startpunt. Vervolgens wordt de westelijke grens van
de zoekzone gevolgd richting Hazelereik. De
westelijke grens van de zoekzone loopt ten oosten
van Hazelereik en loopt ermee parallel. Er dient een
nieuwe infrastructuur aangelegd te worden parallel
aan Hazelereik die enkel ontsluiting geeft aan het AZ
Vesalius en hierbij de woningen langs Hazelereik zo
weinig mogelijk belast. Vervolgens wordt
aangesloten op de N758 Baversstraat, richting de
Molenweg. De Baversstraat geeft toegang tot het AZ
Vesalius en tot het zorgcentrum Ter Heide, alsook
tot de woningen gelegen in de Baversstraat. De
N758-Baversstraat richting centrum wordt
ondergeschikt aangesloten op de NO-omleiding.

· Scenario 2 - variant 1: oostelijke grens
Een tweede mogelijkheid zoekt de uiterst oostelijke
grens van de zoekzone op. De NO-omleidingsweg
start dan ter hoogte van het kruispunt van de N79-
Maastrichtersteenweg met de Eerste Meistraat. De
NO-omleidingsweg volgt het onverharde pad van de
Molenweg en buigt ter hoogte van het AZ Vesalius
af richting het kruispunt N758-Baversstraat met de
Molenweg.

· Scenario 2 - variant 2: combinatie oostelijke grens
en gewestplantracé
Een variante op het vorige scenario, start ter hoogte
van de aansluiting van de ZO-omleidingsweg op de
N79-Maastrichtersteenweg. Vervolgens wordt
noordwaarts het tracé van de Molenweg opgezocht
en gevolgd tot aan de grens van de zone voor
openbaar nut (volgens het gewestplan). Vanaf dit
punt kan het AZ Vesalius bediend worden. Vanuit de
noordelijke hoek van de zone voor openbaar nut
steekt de omleidingsweg door naar het kruispunt
N758 x Molenweg.
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· Scenario 3: oostelijke grens eigendom AZ Vesalius
Een derde mogelijkheid zoekt de uiterst oostelijke
grens van de eigendom van het AZ Vesalius op. De
NO-omleidingsweg start dan ter hoogte van de N79-
Maastrichtersteenweg, ten westen van de
aansluiting Molenweg. De NO-omleidingsweg volgt
verder de grens van de landbouwpercelen om uit te
komen op de oostelijke eigendomsgrens van het AZ
Vesalius en buigt ter hoogte van het AZ af richting
het kruispunt N758-Baversstraat met de Molenweg.
In de bocht worden boogstralen aangehouden voor
verkeer met een snelheid van 70 km/u.

Deze scenario’s werden in de startnota ten opzichte van elkaar afgewogen op basis van
volgende uitgangspunten:
· Met de aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg dient een goede ontsluiting gerealiseerd

te worden voor het AZ Vesalius en dit volgens het STOP-principe:
° directe en veilige fietsverbindingen naar het AZ (via Hazelereik)
° optimale bediening van het AZ met het busvervoer (via Hazelereik)
° optimale bediening van het AZ voor gemotoriseerd verkeer (zowel autoverkeer als

vrachtverkeer) via de noordoostelijke omleidingsweg
· Streven naar een minimale verstoring van het landschap;
· Streven naar een minimale druk op de verkeersleefbaarheid van de omgeving.

Uit een afweging van de verschillende scenario’s volgens bovenstaande uitgangspunten blijkt
dat:
· Scenario 1 zal het minst impact hebben op het landschap. Zo wordt er gekozen voor een

maximale bundeling met de stedelijke rand van Hazelereik en wordt de verdere
versnippering van het landschap slechts beperkt. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van
de bestaande infrastructuur, zijnde de N758. Anderzijds zorgt dit gebruik van deze
bestaande weg ervoor dat de functie als omleidingsweg beperkt kan worden ingevuld
doordat de talrijke toegangen en bijhorende manoeuvres op de N758 een grote impact
zullen hebben op de verkeersdoorstroming, en op de toegankelijkheid van deze
erftoegangen. Ook wordt extra verkeer verwacht aan de toegang tot het zorgcentrum Ter
Heide. Dit scenario zal, door de nabije ligging van woongebied, tevens een grote impact
hebben om de leefbaarheid van de bestaande woningen langs deze N758 en langs
Hazelereik. Gezien het AZ zich ten oosten van de omleidingsweg zal bevinden is er geen
duidelijke begrenzing van het kleinstedelijk gebied.

· In scenario’s 2 en 3 zal er een rechtstreekse ontsluiting van het AZ Vesalius op de NO-
omleidingsweg zijn. De toegangen voor gemotoriseerd verkeer via Hazelereik en via de
N758 worden dan opgeheven waardoor de woningen en zorgcentrum Ter Heide ontlast
worden (toegang voor fietsers, voetgangers en openbaar vervoer kan via Hazelereik blijven
verlopen) en een positief effect ontstaat op de leefbaarheid voor deze woningen. Door de
weg ten oosten van het AZ te leggen zal dit ook bijdragen aan een duidelijkere grens van
het kleinstedelijk gebied van Tongeren. Door in deze scenario’s de omleidingsweg los te
koppelen van de bestaande wegenis zal dit een positieve impact hebben op de
verkeersdoorstroming, gezien er weinig kruisingen zijn en geen erftoegangen. Overigens
kan het kruispunt van de N758 met de omleidingsweg ingericht worden als duidelijke poort
naar centrum Tongeren toe.

· In scenario 2 – variant 1 zal door het aanleggen van de omleidingsweg op de Molenweg, die
is aangeduid als mountainbikeroute, deze zijn recreatieve en toeristische functie verliezen.
Gezien het huidige krappe profiel van de Molenweg zullen twee aanpalende woningen
onteigend moeten worden, wat een verlies aan woonfunctie met zich meebrengt. Daarnaast
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heeft deze variant ook een impact op de landschappelijke structuur, gezien het open
glooiende landbouwlandschap wordt aangesneden en zorgt voor een versterkende
versnippering van het landschap.

· Ook scenario 2 – variant 2 heeft een zekere, doch beperktere (in vergelijking met variant 1),
impact op de landschappelijke structuur. Deze variant snijdt ook in het open landschap,
maar vindt wel een sterkere aansluiting bij de stedelijke rand.

· In scenario 3 wordt de impact op de insnijding van het landschap verder beperkter door de
maximale aansluiting bij AZ Vesalius. Dit betekent wel dat de uitbreidingsmogelijkheden van
het AZ in oostelijke richting beperkt zijn.

Gezien scenario 3 het best beantwoordt aan de vooropgestelde uitgangspunten en
doelstellingen werd dit scenario weerhouden als enige redelijke alternatief. Dit werd ook
bevestigd op de GBC van 25 maart 2015. De overige scenario’s worden bijgevolg niet
weerhouden en worden verder niet meegenomen bij de effectbespreking in het project-MER. Dit
verhindert evenwel niet dat er vanuit het MER tracévarianten kunnen voorgesteld worden zo dat
vanuit een of meerdere milieudisciplines noodzakelijk of wenselijk blijkt.

4.3 Inrichtingsalternatieven

In de startnota werden een aantal inrichtingsalternatieven bekeken inzake fietsverkeer en de
kruising met de Bergerstraat.

Andere inrichtingsalternatieven hebben betrekking op de toegepaste uitvoeringstechnieken (bvb
inzake bemaling) en zijn nog niet verder geconcretiseerd. Het project-MER heeft precies tot
doel om een bijdrage te leveren aan de optimalisering van het project. Andere
inrichtingsalternatieven zijn dus nog mogelijk. Sommige daarvan zullen zich pas in de loop van
het ontwerp- en milieubeoordelingsproces aandienen.

4.3.1 Inrichtingsalternatieven voor fietsverkeer

Inzake fietsverkeer werden in de startnota volgende inrichtingsalternatieven onderzocht:
· voorzien van fietspaden langsheen de NO-omleidingsweg,
· geen fietsvoorzieningen langs de NO-omleidingsweg, fietsnetwerk verloopt via de bestaande

wegenis.

In de directe omgeving van het tracé van de NO-omleiding zijn verschillende fietsnetwerken
aanwezig (zie ook plan-MER NO en ZO omleidingsweg). De meerwaarde van een fietspad in
de rand van de NO-omleiding is de functionele relatie tussen het noorden van Tongeren en het
oosten (omgeving industriezone Tongeren-Oost). Door de aanwezigheid van het spoor zijn de
bruggen drager van fietsrelaties (i.c. de Molenweg, het reeds uitgevoerde deel van de NO-
omleiding). Opvallend in dit deel van Tongeren is het ontbreken van een functionele tangentiele
relatie tussen de verschillende radiale functionele routes op de steenwegen (N730, N758 en
N79). De aanwezigheid van het AZ Vesalius en het ontbreken van een “vlotte” functionele
fietsrelatie, verantwoorden een fietsrelatie die de koppeling legt tussen de N79-
Maastrichtersteenweg en de N758-Baversstraat en verder de N730-Bilzersteenweg. Het
recreatieve netwerk via Berg kan deze functionele relatie niet opnemen omdat het AZ Vesalius
dient bediend te worden. Er zijn voldoende mogelijkheden om het gebied optimaal te ontsluiten
voor fietsverkeer via het bestaande wegennet. Een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad aan 1
zijde van de omleidingsweg betekent ook een bijkomende ruimte-inname van 3 m. Zoals reeds
hoger vermeld kan Hazelereik functioneren als fietsverbinding, alsook kan de Molenweg
behouden blijven als mountainbikeroute.

De startnota besluit dat er voldoende mogelijkheden zijn om het gebied optimaal te ontsluiten
voor fietsverkeer via het bestaande wegennet zodat de extra ruimte-inname voor fietspaden
langsheen de NO-omleidingsweg niet afdoende kan verantwoord worden. Er worden met
andere woorden langs de NO-omleiding geen fietspaden in het wegprofiel voorzien. Zoals reeds
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hoger vermeld kan Hazelereik functioneren als fietsverbinding, alsook kan de Molenweg
behouden blijven als mountainbikeroute.

4.3.2 Kruising Bergerstraat

Voor de kruising van de omleidingsweg met de Bergerstraat, een onverharde weg, werden in de
startnota twee scenario’s onderzocht.
· Zo werd de optie onderzocht om het omleidingstracé verdiept aan te leggen waardoor de

Bergerstraat door middel van een brug (ca. op maaiveldniveau) over de omleidingsweg
behouden kan blijven.

· Een ander scenario bestaat erin de Bergerstraat te knippen zodat de omleidingsweg deze
straat dus niet hoeft te kruisen.

Gezien de verbinding tussen het dorpje Berg en de woonomgeving Hazelereik ook gerealiseerd
kan worden via de Sint-Martensstraat – Baversstraat (N758), en gezien een verdiepte ligging
van de omleidingsweg extra ruimte-inname vraagt, zal de Bergerstraat geknipt worden ter
hoogte van de omleidingsweg.
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5 Geplande ontwikkelingen

5.1 Zuidoostelijke omleidingsweg

5.1.1 Invulling Zuidoostelijke omleidingsweg cf. voorkeursoplossing GBC 2015

Zoals reeds vermeld, werd in het goedgekeurde plan-MER (18/08/2014) tevens een
zuidoostelijke omleidingsweg beoordeeld. De ZO-omleidingsweg bevindt zich in de ruimte aan
de oostelijke en zuidelijke stadsrand van Tongeren tussen de N20 en N79 doorsneden door de
spoorweg Hasselt-Tongeren-Luik. In noordoostelijke richting sluit het tracé aan op de N79, in
het zuiden op de Neremweg t.h.v. bedrijventerrein Overhaem vanwaar de bestaande
ontsluitingsweg van het bedrijventerrein de verbinding vormt met de N20. Het tracé kruist
daarbij de spoorweg Hasselt- Tongeren- Luik.

In het plan-MER werden 2 varianten voor de ZO-omleidingsweg onderzocht :
· Variant ZO-1 : zuidoostelijke omleidingsweg langs de Jeker
· Variant ZO-2 : zuidoostelijke omleidingsweg langs de N79
Variant 2 scoorde daarbij beter dan variant 1 voor de disciplines fauna en flora, landschap en
mens-ruimtelijke aspecten. Voor geluid werden in variant 1 langs een aantal straten (bv. N79 ,
Elderseweg en de Wallen) verbeteringen genoteerd. Dit was niet het geval voor variant 2. Beide
varianten resulteren in andere straten dan weer in een negatieve beïnvloeding van het
geluidsklimaat. Variant 2 geeft voor NO2 plaatselijk een belangrijke concentratiestijging; in
variant 1 blijft de stijging beperkt. Voor mobiliteit was er geen eenduidige voorkeur.

In de Startnota Zuidoostelijke omleidingsweg van Tongeren” (Arcadis, feb 2015) werden
meerdere scenario’s tegen elkaar afgewogen die alle verder bouwden op variant ZO-1 uit het
plan-MER. Dit onderzoek leidde tot volgende voorkeursoplossing, bevestigd in de GBC van 11
februari 2015:
· Het tracé ten oosten van de spoorweg blijft zo ver mogelijk van de Jeker, maar zonder het

Masterplan Ambiorixkazerne te hypothekeren. De Ambiorixsite wordt niet ontsloten via de
omleidingsweg maar via de Blaarstraat.

· Het tracé ten westen van de spoorweg ligt aan de westelijke rand van de zoekzone.
· In functie van zuinig ruimtegebruik wordt gekozen voor een 2x1 profiel zonder middenberm

en zonder fietspaden (zie ook verder).
· Of het tracé aangesloten wordt op de Moerenpoort, zal bepaald worden o.b.v. de resultaten

van de lopende studie “Masterplan R72”.
· Het tracé wordt aangesloten op het kruispunt Neremweg-Overhaemlaan, zodat het verkeer

van bedrijventerrein Overhaem rechtstreeks op de omleidingsweg kan en niet via een deel
van de Neremstraat (woonstraat) moet passeren. Het kruispunt wordt ingericht als VRI
(flexibele sturing van verkeersstromen mogelijk).

· Ook de aansluiting op de Maastrichtersteenweg wordt ingericht als VRI. De configuratie van
deze aansluiting hangt in belangrijke mate af van de keuzes die gemaakt worden m.b.t. de
circulatie op de Wallen en in de stationsomgeving (zie § 0 Ontwikkelingsscenario’s). Er
wordt indicatief uitgegaan van volgende twee varianten (nader uit te werken tijdens het
ontwerpproces):

Het tracé start dus ter hoogte van de aansluiting van de N79-Maastrichtersteenweg met de
Eerste Meistraat. De omleidingsweg kruist de Blaarstraat. De Blaarstraat takt niet aan op de
omleidingsweg, maar wordt geknipt. Het westelijk deel wordt afgebogen en aangesloten op het
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lokaal deel van de N79. De verbinding tussen het oostelijke en westelijke deel van de
Blaarstraat wordt beperkt tot fietsers en voetgangers d.m.v. een ongelijkgrondse kruising. Het
tracé loopt verder vanaf de Blaarstraat naar de spoorweg. Het tracé vermijdt zowel de geplande
ontwikkelingen op de site van de voormalige Ambiorixkazerne in het noorden en de vallei van
de Jeker in het zuiden. Vervolgens wordt de spoorlijn Hasselt-Luik gedwarst. Aangezien de
spoorlijn daar in ophoging ligt is een onderdoorgang mogelijk. Vervolgens loopt het tracé ten
westen van en parallel aan de spoorlijn richting Neremweg. Het tracé houdt rekening met
enerzijds de aanwezigheid van bewoning langsheen de Neremweg en anderzijds met de
natuurwaarden tussen de bewoning en de spoorlijn.

Voor deze invulling van de zuidoostelijke omleidingsweg werd een project-MER opgestart
(dossiercode PR2176). De kennisgevingsnota werd door de dienst Mer volledig verklaard op 30
maart 2015 en de terinzagelegging liep van 7 april 2015 tot en met 6 mei 2015. De richtlijnen
voor deze MER-procedure werden betekent op 15 juli 2015.

Figuur 5-1: Indicatief tracé zuidoostelijke omleidingsweg cf. ZO-1 (Anteagroup, februari 2015)

5.1.2 Mogelijks gewijzigde invulling Zuidoostelijke omleidingsweg anno 2017

Uit het milieuonderzoek in het kader van voornoemd project-MER ZO-omleidingsweg Tongeren
bleek in de loop van 2017 dat de realisatie van de ZO-omleidingsweg cf. de hiervoor
beschreven voorkeursoplossing, niet mogelijk was zonder vermijdbare effecten op het
habitatrichtlijngebied van de Jekervallei en bovenloop van de Demervallei.
Daarom werd alsnog besloten om ook variant ZO-2 uit het plan-MER, waarbij de ZO-
omleidingsweg net ten oosten van de spoorweg aantakt op de N79, verder te onderzoeken. Dit
alternatief cf. ZO-2 is indicatief weergegeven in onderstaande figuur.
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Figuur 5-2: Indicatief tracé zuidoostelijke omleidingsweg cf. ZO-2

Noot:
In dit project-MER voor de NO-omleidingsweg worden ook de cumulatieve effecten van de
NO- en ZO-omleidingsweg onderzocht.
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor
de ZO-omleidingsweg dat hierbij in rekening gebracht wordt, in eerste instantie overeen met
variant ZO-1 uit het plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017
besloten werd om ook het tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 verder te onderzoeken
(zoals beschreven onder § 5.1.2), wordt in dit MER aanvullend meegegeven in welke mate
een keuze voor dit tracé de cumulatieve effectbespreking in dit MER wijzigt. Dit gebeurt in
een actualisatiekader onder de effectbespreking van de cumulatieve situatie (NO + ZO-
omleidingsweg) binnen de disciplines mobiliteit, lucht en geluid.

5.2 Noordoostelijke omleidingsweg tussen de N758 en N730

AWV is momenteel bezig met de opmaak van de plannen van de aanleg van het segment van
de noordoostelijke omleidingsweg tussen de N758 Baversstraat en de N730 Bilzersteenweg,
m.b. het verlengde van de N753 tussen het kruispunt met de bodemweg en de N730. Dit omvat
het wegvak wat binnen het RUP Siegelsmarkt opgenomen is. Het kruispunt met de N730
Bilzersteenweg is hierin vervat.
De voorlopige timing voor uitvoering van dit project is 2018.
We vermelden hier dat dit wegsegment in de verkeersmodellering niet is meegenomen in de
referentiesituatie 2025, maar enkel in de geplande situatie (dus mét implementatie van de NO-
omleidingsweg die het voorwerp vormt van dit MER).

5.3 Masterplan R72 Tongeren

Van zodra de zuidoostelijke en noordoostelijke omleidingsweg aangelegd zijn, zal de
verkeersdrukte rond de Wallen (R72) gevoelig afnemen. Er komt dan meer ruimte vrij voor
groen, fietsers, en voetgangers, en de wijken rond de stadskern zullen functioneel dichter bij het
centrum aansluiten. Een masterplan voor de R72, waarin de verkeersdeskundige,
stedenbouwkundige en landschappelijke mogelijkheden op en rond de R72 bestudeerd worden,
is opgemaakt in de periode 2014-2017 (Vectris en Stramien). In deze studie werden meerdere
scenario’s doorgerekend in het verkeersmodel voor Tongeren. Na afweging van de
verschillende scenario’s werd gekozen voor het Hoefijzermodel. Hierbij blijft het westelijk,
noordelijk en oostelijk deel van de wallen als onderdeel van de stadsring fungeren in 2
richtingen. Ten zuiden van de stad wordt de ringfunctie overgenomen door de geplande
verbindingsweg tussen het bedrijventerrein Overhaam en de oostelijke invalsweg.
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5.4 Masterplan stationsomgeving

Het Masterplan Stationsomgeving Tongeren werd opgemaakt door studiebureau Euro Immo
Star in opdracht van de stad Tongeren, de NMBS-Holding, Infrabel en De Lijn op 5/5/2011.
Deze studie haalt de aanleg van de ambitie van de stad aan om de zuidoostelijke
omleidingsweg aan te leggen en hiermee de Maastrichtersteenweg en de stationsomgeving te
ontlasten van doorgaand vracht- en autoverkeer. Een vermindering van de intensiteiten geeft
opportuniteiten voor de herinrichting van de stationsomgeving.

Acties:
· Stationsgebouw: vernieuwing van het gebouw met integratie van fietspunt en tentoon-

stellingsruimte.
· Stationsplein: heraanleg van het plein, zowel aan de westkant als de oostkant. De publieke

ruimte van de onderdoorgang wordt eveneens aangepakt.
· Vernieuwing van de onderdoorgang met aandacht voor toegankelijkheid voor alle gebruikers

en comfort voor de reiziger.
· Verbeteren toegankelijkheid perrons door het plaatsen van liften en verbeteren toegankelijk-

heid treinen door verhogen perrons.
· Verbreding onderbrugging Jaminéstraat: het gewenste type dwarsprofiel van de

Jaminéstraat dient nog verder onderzocht te worden en vastgelegd te worden door de
GBC/RMC.

· Vernieuwing busstation met de aanleg van een nieuw buseiland voor een uitgebreid en
beter georganiseerd busstation en de bouw van een halteluifel voor meer comfort voor de
reizigers.

· Bouw van een overdekte fietsenstalling dat aansluit bij het busstation. Er worden minimaal
100 overdekte stallingen georganiseerd, verdeeld over beide spoorzijden. Er is ruimte voor
een uitbreiding van 200 plaatsen.

· Ontsluitingsweg stelplaats De Lijn
· Heraanleg kruispunten: georganiseerd busstation en de bouw van een halteluifel

° Elderseweg x Maastrichtersteenweg
° Jaminéstraat x Stationslaan
° Stationslaan x Stationsplein

· Aanleg fiets- en wandelpad dat in het noorden aansluit op hoger gelegen bestaand tracé
langs de oude spoorwegbedding. In zuidelijke richting loopt deze tussen de stelplaats van
De Lijn en het tractieonderstation van Infrabel langs de ontsluitingsweg naar het
stationsplein.

· Nieuwe stationsparking: 200 parkeerplaatsen en meer ruimte voor andere functies en een
kwalitatieve openbare ruimte.

Het scenario dat verder uitgewerkt zal worden, is de inplanting van het busstation vóór de
goederenloods (en dus niet op de huidige locatie). Dit heeft als voordeel dat het busstation kan
ingericht/ontwikkeld worden, los van de plannen van de NMBS/Infrabel, en, dat het verkeer op
de Stationslaan – Jaminéstraat kan blijven rijden en. Er wordt dus geen hypotheek gelegd op
mogelijke inrichtingsscenario’s voor de R72 Wallen.
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6 Beschikbare informatie

· ‘Startnota Noordoostelijke omleidingsweg van Tongeren’ (Arcadis, 16 april 2015)
In deze startnota worden meerder scenario’s voor de noordoostelijke omleidingsweg ten
opzichte van elkaar afgewogen, wat leidt tot een voorkeursscenario. Verder heeft dit document
een algemene beschrijving en situering van het project.

· Plan-MER ‘ZO en NO omleidingsweg te Tongeren’ (Grontmij, 18 augustus 2014)
In 2013 werd de plan-MER van de noordoostelijke en zuidoostelijke omleidingsweg opgemaakt
volgens het integratiespoor (zie hoger). Echter ten gevolge van een uitspraak van het
Grondwettelijke Hof werd dd 31 juli 2013 het artikel 7.4.1/2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening dat de procedure van het integratiespoor regelt, vernietigd. Het plan-MER werd
daarop opnieuw opgemaakt volgens de generieke procedure en goedgekeurd op 18/08/2014.
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7 Ingreep-effecten analyse

Rekening houdend met de omgevingskenmerken enerzijds en de projectkenmerken anderzijds
onderzoeken we via een ingreep-effectentabel de voornaamste mogelijke effecten en
bijhorende disciplines die t.g.v. het project redelijkerwijze kunnen verwacht worden:

Hoofdingrepen Directe effecten Indirecte effecten
AANLEGFASE
Opbreken bestaande
wegenis die kruisen met
tracé
Afgraven grond ter hoogte
van tracé

Mobiliteit: impact op bereikbaarheid
Geluid: verhoogde emissies
Lucht: toename atmosferische emissies, stof
Bodem: structuurwijziging, beïnvloeding
bodemprofiel
Grondwater: wijziging grondwater-huishouding
Fauna en flora: direct ecotoopverlies door
ruimtebeslag, barrièrewerking fauna en
versnippering ecotopen, auditieve en visuele
verstoring fauna
Landschap: beïnvloeding erfgoed en
archeologie, beïnvloeding structuur, perceptie
en erfgoed

Mens en fauna: hinder,
rustverstoring en
gezondheidseffecten (tgv geluids- en
luchtemissies en calamiteiten)
Oppervlaktewater: impact op
afwatering, waterhuishouding

(her)aanleg
omleidingsweg en lokale
wegen, en kruispunten
(inbreng van vreemde
materialen)

Geluid: verhoogde emissies
Lucht: toename atmosferische emissies, stof
Bodem: structuurwijziging, beïnvloeding
bodemprofiel, bodemcompactie
Grondwater: wijziging infiltratie
(grondwaterhuishouding en -stroming) door
toename verharding
Oppervlaktewater: wijziging afstromingsregime
(kwantiteit), wijziging kwaliteit
Landschap: beïnvloeding landschapsstructuur,
perceptie
Fauna en flora: barrièrewerking, verstoring,
ecotoopverlies

Landschap en mens: impact op
belevingswaarde
Mens en fauna: Rustverstoring en
gezondheidseffecten (tgv geluids- en
luchtemissies en calamiteiten)

Bemaling Grondwater: potentiële daling grondwatertafel
door eventuele bemaling,wijziging grondwater-
stroming door ondergrondse constructies (bv.
evacuatietunnels),…
Oppervlaktewater: beïnvloeding drainage,
afvoer run-off, …

Fauna en flora: beïnvloeding
levensgemeenschappen,
ecotoopwijziging
Lokale verdroging,
standplaatswijziging, ecotopwijziging
Landschap: impact archeologisch
erfgoed

Werfverkeer Mobiliteit: verkeersgeneratie en -afwikkeling
Geluid: toename geluids- en trillingsniveau
Lucht: toename atmosferische emissies
Mens: verkeershinder en –veiligheid

Landschap en mens: impact op
belevingswaarde
Mens en fauna: Rustverstoring en
gezondheidseffecten (tgv geluids- en
luchtemissies en calamiteiten)
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Tijdelijk ruimtebeslag:
werforganisatie
tijdelijke opslag gronden,
afbraakmaterialen
…

Bodem: bodemcompactie
Fauna en flora: direct ecotoopverlies,
verstoring, versnippering en barrièrewerking
fauna
Landschap: beïnvloeding landschaps-
structuur
Bodem en water: Calamiteiten beïnvloeding
bodem- en grond- of
oppervlaktewaterkwaliteit

Landschap en mens: impact op
belevingswaarde

EXPLOITATIEFASE
Aanwezigheid
weginfrastructuur

Mobiliteit: impact op bereikbaarheid
Grondwater: wijziging infiltratie
(grondwaterhuishouding en -stroming) door
toename verharding
Oppervlaktewater: wijziging
afstromingsregime (kwantiteit), wijziging
kwaliteit
Fauna en flora: barrièrewerking en
verstoring fauna
Landschap: permanente impact op
landschap (structuur, perceptie, erfgoed)
Mens: impact op gebruikswaarde

Landschap en mens: impact op
belevingswaarde
mens en fauna: Verstoring
beïnvloeding
levensgemeenschappen,
Impact op leefbaarheid populaties
en habitatverlies

Exploitatie en onderhoud
weginfrastructuur

Mobiliteit: verkeersgeneratie en –
afwikkeling
Geluid: lokaal verhoogd
geluidsimmissieniveau
Lucht: toename atmosferische emissies
mens
Bodem: impact kwaliteit
Oppervlaktewater: impact kwaliteit (olie,
strooizouten,…)

Landschap: beïnvloeding
belevingswaarde
Fauna en flora: (rust)verstoring
Mens en fauna: impact op
verkeersveiligheid (aanrijdingen)
Mens en fauna: hinder,
rustverstoring en
gezondheidseffecten (tgv geluids- en
luchtemissies en calamiteiten)

Uit deze ingreep-effecten analyse blijkt dat volgende disciplines voldoende belangrijk zijn om te
behandelen in voorliggend project-MER:
· mobiliteit
· geluid en trillingen
· lucht
· bodem
· grondwater
· oppervlaktewater
· fauna en flora
· landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
· mens - ruimtelijke aspecten, en incl. de aspecten hinder en gezondheid
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8 Algemene methodologie

8.1 Disciplines

Volgende disciplines zullen door een erkend MER-deskundige behandeld worden:
· mobiliteit
· geluid en trillingen
· lucht
· bodem
· oppervlaktewater
· fauna en flora
· landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
· mens - ruimtelijke aspecten
De coördinator zal erover waken dat ook de discipline grondwater en licht en gezondheid in
voldoende mate aan bod komen. Het aspect licht wordt behandeld binnen de disciplines fauna
en flora en mens – ruimtelijke aspecten. Het aspect hinder en gezondheid wordt geïntegreerd
binnen de discipline mens – ruimtelijke aspecten, waarbij de bespreking zich baseert op de
disciplines mobiliteit, geluid en lucht.

8.2 Indeling per discipline

De bespreking per milieudiscipline verloopt volgens een vaste indeling per discipline, met name:
· Afbakening studiegebied
· Beschrijving referentiesituatie
· Beschrijving en beoordeling milieueffecten
· Milderende maatregelen
· Synthese
· Leemten in de kennis
· Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie

Afbakening studiegebied

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het projectgebied en het studiegebied.
· Het projectgebied is het gebied waarbinnen de weginfrastructuur wordt voorzien.
· Het studiegebied is ruimer en omvat het volledige gebied tot waar de milieueffecten van de

vooropgestelde ingrepen zich (kunnen) voordoen. Het studiegebied is afhankelijk van de
beschouwde discipline en wordt voor elke discipline afzonderlijk bepaald.

Beschrijving referentiesituatie

Voor rapportage over de referentiesituatie worden de elementen samengebracht uit het
voorbereidend onderzoek aangevuld met informatie uit andere studies en informatie verzameld
tijdens een terreinbezoek. De beschrijving spitst zich toe op de elementen die relevant zijn voor
de effectbeoordeling op projectniveau.
· Huidige situatie

Voor de ruimtelijke disciplines (bodem, water, fauna en flora, landschap, erfgoed en mens-
ruimtelijke aspecten) wordt de huidige situatie als referentiesituatie gehanteerd.
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· Referentiesituatie 2025
Voor de discipline mobiliteit en afgeleide milieueffecten (geluid, lucht, mens-hinder en
gezondheid) wordt de toekomstige situatie met als referentiejaar 2025 als referentiesituatie
gehanteerd. Dit is namelijk het referentiejaar voor de verkeersprognoses zoals
doorgerekend in het verkeersmodel voor de stad Tongeren.
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen een referentiesituatie waarbij de ZO-
omleidingsweg nog niet is gerealiseerd (Referentiesituatie 1) en een referentiesituatie
waarbij de ZO-omleidingsweg wel reeds is gerealiseerd (Referentiesituatie 2) zoals
beschreven in § 5.1 (Referentiesituatie 2). Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld
werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de ZO-omleidingsweg dat hierbij in rekening
gebracht wordt, in eerste instantie overeen met variant ZO-1 uit het plan-MER  zoals
beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het tracé van de
ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder § 5.1.2) verder te onderzoeken, wordt
in dit MER aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé  de besproken
referentiesituatie 2 wijzigt. Hiertoe wordt in de relevante disciplines na de bespreking van
referentiesituatie 2 een actualisatiekader toegevoegd.
We specifiëren hierbij dat het momenteel nog niet aangelegde wegsegment m.b.t. het
verlengde van de N753 zoals voorzien in het RUP Siegelsmarkt (zie § 5.2) in de
doorrekeningen van het verkeersmodel geen onderdeel uitmaakt van de referentiesituatie
2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025.
Dit maakt dat voor sommige wegsegmenten de effecten die in dit MER toegeschreven
worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen voordoen in de
referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie in
principe herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen. Dit heeft vooral betrekking op de effecten op
de Bodemweg, Bolleberg, Kellensstraat. Dit zal bij de betreffende beoordelingstabellen ter
info in voetnoot vermeld worden.

Effectvoorspelling en –beoordeling

De methodologie wordt verderop voor elke milieudiscipline onder de respectievelijke
hoofdstukken verder toegelicht. Belangrijk is dat de onderbouwing van de resultaten transparant
is. Dit betekent dat de toetsingscriteria duidelijk gedefinieerd zijn en dat de evaluatie van de
effecten gebaseerd is op een duidelijk omschreven waardering.

M.b.t. kwantitatieve berekeningen van ruimte-inname werd gerekend met de intekening van de
tracés door Arcadis eind 2015. We benadrukken hierbij dat deze intekening rekening houdt met
de ruimte-inname door de weg, incl.  de insnijding in de taluds voor beide lengteprofielvarianten.
De concrete kruispuntoplossingen kon evenwel nog niet in rekening gebracht worden bij het
ruimtebeslag.

De beoordeling van de milieueffecten gebeurt systematisch (aan elk effect wordt een
significantie-oordeel toegekend), onderbouwd (aan de hand van meer specifieke criteria per
discipline/effectgroep) en op een uniforme wijze. Volgende terminologie en codering wordt
gebruikt in de significantiebepaling:
· Aanzienlijk negatief (---), Negatief (--), Beperkt negatief (-);
· Verwaarloosbaar of geen effect (0);
· Beperkt positief (+), Positief (++), Aanzienlijk positief (+++);

Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de
significantie gemotiveerd. Naast de beoordeling van de geplande toestand in de exploitatiefase,
worden eveneens de effecten van de aanlegfase (incl. effecten van de werfzones) en de
resteffecten na het implementeren van milderende maatregelen beoordeeld.
Voor de relevante effectgroepen wordt in de methodiek een voorstel van significantiekader
gegeven, afgestemd op de significantiekaders van voornoemde project-MER van de
zuidoostelijke omleidingsweg.
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Cumulatieve effecten met geplande ontwikkelingen

De geplande ontwikkelingen in de omgeving van het projectgebied (zoals beschreven in § 5)
worden – voor zover relevant – meegenomen in de milieubeoordeling als
ontwikkelingsscenario’s. De focus ligt hierbij op de cumulatieve effecten van de geplande
ontwikkelingen met de effecten van het te beoordelen project (de noordoostelijke
omleidingsweg). Minstens de cumulatieve effecten van de noordoostelijke omleidingsweg met
de zuidoostelijke omleidingsweg (=geplande situatie 2), het al dan niet knippen van de link met
het station en de effecten van het al dan niet voorzien van een link van de ZO-omleiding met de
Moerenpoort zullen beschreven worden binnen de disciplines mobiliteit, lucht en geluid.

Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierbij in rekening gebracht wordt, in eerste instantie overeen met
variant ZO-1 uit het plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017
besloten werd om ook het tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder
§ 5.1.2) verder te onderzoeken, wordt in dit MER aanvullend meegegeven in welke mate een
keuze voor dit tracé de cumulatieve effectbespreking in dit MER wijzigt. Hiertoe wordt in de
relevante disciplines na de bespreking van de geplande situatie 2 (= oorspronkelijke geplande
situatie 2) een actualisatiekader toegevoegd ter bespreking van de geplande situatie 2 met ZO-
omleidingsweg cf. ZO-2.

Milderende maatregelen en aanbevelingen

Dit luik omvat een opgave van alle relevante maatregelen ter voorkoming of ter vermindering
van (aanzienlijk) negatieve effecten. Deze milderende maatregelen zijn aanbevelingen om de
milieu-impact te minimaliseren door een aangepaste concretisering van het project. Een aantal
milderende maatregelen zullen verder vertaald worden in het ontwerp. Het MER geeft in de
mate van het mogelijke aan welke elementen dienen vertaald te worden in de verdere
uitwerking van het project en welke milderende maatregelen op een andere manier dienen te
worden geconcretiseerd (vb. flankerende maatregelen).
Naast milderende maatregelen worden waar relevant ook aanbevelingen geformuleerd ter
bevordering van positieve effecten en het minimaliseren beperkt negatieve effecten. In de
verschillende disciplines zal worden aangeduid of een maatregel een milderende maatregel
betreft (M) of een aanbeveling (A).
Voor de formulering van milderende maatregelen zal onder meer gesteund worden op de
methodiek zoals weergegeven in de ‘Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met
het oog op een verduidelijking en betere doorwerking ervan’ (2012).

Figuur 8-1 onderscheiden types van maatregelen (in functie van het doorwerkingsniveau)
(Bron: Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met het oog op een verduidelijking en betere
doorwerking ervan (2012), Antea iof LNE, afd. MNE, dienst MER.)
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Synthese

In de eindsynthese per discipline worden als besluit van de milieueffectbeoordeling de effecten
per effectgroep in tabelvorm samengevat evenals de significantie van de effecten en de
mogelijke impact van milderende maatregelen.

Leemten in de kennis

Per discipline wordt aangegeven welke de leemten in de kennis zijn waarmee de deskundigen
worden geconfronteerd. Deze leemten worden ingedeeld volgens:
· Leemten met betrekking tot het project (bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende gegevens

inzake de projectkenmerken).
· Leemten met betrekking tot de inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende informatie inzake

omgevingskenmerken).
· Leemten met betrekking tot de methode en het inzicht (bijvoorbeeld onvoldoende kennis in

dosis-effectrelaties).
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9 Mobiliteit

9.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen een impact op vlak van
mobiliteit merkbaar kan zijn ten gevolge van de ingrepen. In dit kader omvat het studiegebied
dan ook minimaal het tracé van de noordoostelijke omleidingsweg met bijhorende
aansluitingspunten, het bovenlokale wegennet in de omgeving van Tongeren en het lokale
wegennet in de omgeving van het projectgebied, met inbegrip van die wegen waar ten gevolge
van de realisatie van de noordoostelijke omleidingsweg redelijkerwijs verkeerseffecten kunnen
verwacht worden.

Specifieker gaat het om volgende wegen. Dit is afgeleid op basis van de modelresultaten (zie
verder):
· N79-Maastrichtersteenweg:
· N758-Elderseweg
· N758-Baversstraat
· N730-Bilzersteenweg
· N618-Viséweg
· R72
· Jaminéstraat – Stationslaan
· N20-Luikersteenweg
· Neremweg
· Hazelereik
· Molenweg (tussen N79 en N758)
· Molenweg (tussen N758 en Bodemweg)
· Bergerstraat
· Bodemweg – Henisstraat - Bolleberg
· Blaarstraat
· Gilliswinhof – Sint-Martensstraat
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Figuur 9-1: Studiegebied (bron: openstreetmap)

9.2 Beschrijving huidige en referentiesituatie

9.2.1 Methodologie

Voor de discipline mobiliteit en afgeleide disciplines (lucht, geluid, mens-gezondheid) wordt het
jaar 2025 als referentiejaar genomen.
De verkeerssituatie voor de huidige situatie en voor het referentiejaar 2025 wordt beschreven
aan de hand van volgende aspecten:
· verkeersinfrastructuur,
· categorisering wegen,
· verkeersstromen (verkeersintensiteit, doorstroming),
· verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.
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Hierbij komt niet enkel auto- en vrachtverkeer aan bod, maar ook openbaar vervoer en
langzaam verkeer (voetgangers en fietsers).

De huidige verkeersbelasting op de wegen in de omgeving van het projectgebied wordt in kaart
gebracht op basis van tellingen, uitgevoerd in het voorjaar van 2015 i.k.v. de opmaak van het
verkeersmodel voor de stad Tongeren.
In het kader van de ontwerpstudies voor de noordoostelijke en de zuidoostelijke omleidingsweg
is tevens een doorrekening gebeurd van de referentiesituatie 2025 in het verkeersmodel voor
Tongeren. Hierbij werden 2 referentiesituaties doorgerekend:
· Referentiesituatie 1 = referentiesituatie 2025 zonder ZO-omleidingsweg
· Referentiesituatie 2 = referentiesituatie 2025 mét ZO-omleidingsweg

9.2.2 Voetgangers

Gelet op de ligging buiten het centrum, aan de rand van de bebouwing, zijn de specifieke
voorzieningen voor voetgangers logischerwijze beperkt.
Buiten de bebouwde kom zijn de bermen vaak verhard, binnen de bebouwde kom zijn er
(smalle) voetpaden langs de Hazelereik, maar ook langs de N79 Maastrichtersteenweg en de
N758 Baversstraat.
De Hazelereik beschikt aan één zijde over een doorlopend voetpad. Aan de andere zijde is het
niet volledig doorlopend. Op het kruispunt met de N79-Maastrichtersteenweg is er een
zebrapad met accentverlichting.

9.2.3 Fietsers

In het mobiliteitsplan van Tongeren wordt een lokaal fietsroutenetwerk opgesteld, aanvullend
aan het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk.

Figuur 9-2: Uitsnede fietsroutenetwerk (bron: mobiliteitsplan Tongeren)



Mobiliteit

18050018_PRMER NO omleidingsweg Tongeren
Pagina 46 van 431

Volgende selecties zijn relevant:

Wegvak Selectie Huidige fietsvoorzieningen
N79-Maastrichtersteenweg Hoofdroute Aanliggende gemarkeerde

fietspaden (niet-conform)
N758-Baversstraat-
Elderseweg

Functionele fietsroute Aanliggende gemarkeerde
fietspaden (niet-conform)

Henisstraat - Bolleberg Alternatieve functionele
fietsroute

Gemengd verkeer

Molenweg tussen N758 en
Henisstraat

Lokale functionele fietsroute Vrijliggende fietspaden

Route langs spoorweg Lokale functionele fietsroute Nog niet gerealiseerd
Merkenstraat-Hazelereik-
Bergerstraat

Lokale functionele fietsroute Gemengd verkeer (deels
onverhard)

Blaarstraat Lokale functionele fietsroute Gemengd verkeer
Gilliswinhof-Nellestraat Recreatieve fietsroute Gemengd verkeer

9.2.4 Openbaar vervoer

9.2.4.1 Trein

Het station van Tongeren biedt treinverbindingen naar :
· Antwerpen (1x per uur)
· Knokke/Blankenberge (1 x per uur)
· Luik (1 x per uur)

Zodoende wordt Hasselt met een frequentie van 2 x per uur bediend (trein naar Antwerpen en
trein naar Knokke/Blankenberge).

Lijn 34 (Hasselt-Luik) ligt ten noordwesten van het projectgebied en kruist de Molenweg
ongelijkgronds.

Figuur 9-3: Uitsnede netplan NMBS
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9.2.4.2 Bus

Voornamelijk de N79, de N758 en de oostelijke zijde van de wallen dragen verschillende
buslijnen. Enkele daarvan bedienen ook het AZ Vesalius.

De N79 wordt bediend door:
· Lijn 28 Tongeren – Bilzen
· Lijn 39 Tongeren – Vroenhoven
· Lijn 39b Tongeren – Voeren
· Lijn 61 Tongeren – Maaseik
· Lijn 62 Tongeren – Maastricht

De oostelijke wallen worden bediend door:
· Lijn 39 b Tongeren – Voeren
· Lijn T9 Tongeren Station (lus)
· Lijn T1 Nerem - Genoelselderen

De N758 Baversstraat wordt bediend door:
· Lijn 34a Tongeren – Bilzen
· Lijn T1 Nerem - Genoelselderen
· Lijn T2 Rutten – ‘s Herenelderen
· Lijn T9 Avondlijn
· Lijn 10 Genk – Tongeren

Het AZ Vesalius wordt bediend door:
· Lijn 10 Genk – Tongeren
· Lijn 39b Tongeren – Voeren
· stadsbus T1 Nerem – Genoelselderen
· stadsbus T2 Rutten – ‘s Herenelderen
· stadsbus T9 Avondlijn
· Belbus 736 en 738

Figuur 9-4: Uitsnede netplan De Lijn
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9.2.5 Gemotoriseerd verkeer

9.2.5.1 Wegencategorisering

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden volgende relevante selecties gemaakt qua
wegencategorisering:
· Hoofdweg (verbinden op (inter)nationaal niveau)

° E313-A13
· Primaire weg type II (verzamelen op Vlaams niveau)

° N79 van de E313 tot de aansluiting met de N614-Viséweg
° N614 ten zuiden van de N69

Uit het Ruimtelijke Structuurplan Limburg volgen deze relevante selecties:
· Secundaire weg type II (verzamelen op regionaal niveau)

° N79 van N618 tot Tongeren
° N69 van N614 tot N79
° N79 van N80 tot Tongeren

· Secundaire weg type III (as voor openbaar vervoer en fiets)
° N20

In het mobiliteitsplan van de stad Tongeren wordt een wegencategorisering op korte termijn
(zonder omleidingswegen) en lange termijn (met omleidingswegen) uitgewerkt. Deze
wegencategorisering wijkt hier en daar af van de selecties op het hogere beleidsniveau. Zo
vraagt de stad om de N69 ten zuiden van de N614 als primaire weg type II te selecteren i.p.v.
de N614.

Relevante lokale selecties op korte termijn:
· Lokale weg type I (verbinden op lokaal niveau)

° N73-Bilzersteenweg
° N753-Nieuwe Steenweg
° N618-Viséweg
° Oostelijke zijde R72
° Jaminéstraat – Stationslaan – Stationsplein – Maastrichtersteenweg tot secundair gedeelte

· Lokale weg type II (verzamelen op lokaal niveau)
° N758-Baversstraat
° Hazelereik
° Guldebodemweg – Noenelderen – Ketsingendries – Bouverdstraat – Jacobsstraat –

Gerestraat
° Lindebornstraat – Ginsstraat – Eldersbroek – Weg Elderen naar Henis – Verhenis –

Winhofstraat
° Neremweg
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Figuur 9-5: Wegencategorisering korte termijn (bron: mobiliteitsplan Tongeren)

In het mobiliteitsplan wordt aangegeven dat als de omleidingswegen gerealiseerd zijn, volgende
relevante wijzigingen in de wegencategorisering worden doorgevoerd:
· De noordoostelijke omleidingsweg wordt een secundaire weg type II. De N79 zal enkel nog

ten oosten van de omleidingswegen secundair zijn.
· De N753-Nieuwe Steenweg wordt een secundaire weg type II.
· De N758 wordt ten noordoosten van de omleidingsweg lokale weg type I.
· De selectie van de Hazelereik als lokale weg type II vervalt.
· De N758 tussen de omleidingsweg en de stad wordt een lokale weg type III
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Figuur 9-6: Wegencategorisering lange termijn (bron: mobiliteitsplan Tongeren)
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9.2.5.2 Huidige ontsluitingsstructuur

Tongeren kent een goede verbinding met het hoofdwegennet. Via de N79-
Maastrichtersteenweg beschikt Tongeren over een toegang tot de E313. In het zuiden beschikt
de stad over de N20-Luikersteenweg, de N614-Hoeise Kassei en de N69-Romeinse Kassei die
allen toegang verschaffen tot de E40 ten zuiden van Tongeren.

De belangrijkste ontsluitingswegen voor het stedelijke gebied van Tongeren worden gevormd
door gewestwegen met een radiale structuur t.o.v. Tongeren centrum:
· N79-Maastrichtersteenweg
· N618-Viséweg
· N20-Luikersteenweg
· N614-Hoeise Kassei
· N69-Romeinse Kassei
· N79-St. Truidersteenweg
· N20-Hasseltsesteenweg
· N730-Bilzersteenweg
· N758-Elderseweg – Baversstraat.

Voor de ontsluiting van het centrum is voorts de R72-Wallen, van belang, die het (historische)
centrumgebied ontsluiten.
Het spreekt voor zich dat vele lokale verbindings- en verzamelwegen op de voornoemde
hoofdontsluitingsstructuur van Tongeren aantakken.

9.2.5.3 Infrastructuur

Op microniveau zijn de volgende wegen van belang:

· N79-Maastrichtersteenweg:

Dit is een verbindingsweg tussen het centrum van Tongeren en Maastricht. Ten oosten van
Tongeren kan via op- en afrittencomplex 32 met de hoofdweg E313 verknoopt worden. De
Maastrichtersteenweg ontsluit ook de bedrijvenzone Tongeren Oost, welke pal tegen de E313
is gelegen. Voorts ontsluit de Maastrichtersteenweg aanpalende woon- en bedrijfspercelen.
De bereikbaarheid van het ziekenhuis verloopt vanaf de Maastrichterweg via de Hazelereik.
De Maastrichterweg heeft over haar ganse lengte een 2x1 rijstrokenprofiel, dat ter plaatse van
zijstraten/wegen verbreed wordt om een linksvoorsorteerstrook mogelijk te maken.
Vanaf de N618-Viséweg is de noordzijde quasi volledig lintbebouwd met open bebouwing, die
vanaf de aansluiting met de Eerste Meilaan ook aanwezig is aan de zuidzijde.
Ter hoogte van de Lidl start de bebouwde kom, waarbij de open bebouwing over gaat in een
aaneengesloten lintbebouwing richting centrum.
De op/afrit E313 aan de zijde van Tongeren en de aansluiting met de Viséweg is met
verkeerslichten beveiligd. De overige kruisingen zijn voorrangsgeregeld met de voorrang in de
N79. Buiten de bebouwde kom geldt een maximumsnelheid van 70km/u. Binnen de bebouwde
kom is dit 50km/u.

Figuur 9-7: N79-Maastrichtersteenweg – tussen de aansluiting Hazelereik en Molenweg
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· N758-Elderseweg

De N758 is de verbinding tussen Tongeren met Grote Spouwen (Bilzen). De weg is eveneens
van belang in functie van de bereikbaarheid van het Vesaliusziekenhuis langs de Hazelereik,
hoewel dat ziekenhuis ook te bereiken is via de N79.
De woonfunctie overheerst. De rijweg heeft continu dezelfde breedte: een 2x1-profiel met
gemarkeerde fietspaden aan weerszijden. Er is een quasi permanente parkeerstrook
aanwezig aan de noordelijke zijde van de weg. Tot aan de Hazelereik is lintbebouwing
aanwezig.
Het snelheidsregime bedraagt 50 km/uur (bebouwde kom) en de Elderseweg is een
voorrangsweg.

Figuur 9-8: N758-Elderseweg - links: richting ’s Herenelderen; rechts: richting Tongeren

· N758-Baversstraat

De Baversstraat is het verlengde van de N758-Elderseweg, maar de bebouwingstypologie
verschilt. In de Baversstraat is de woonbebouwing verspreid (al dan niet gegroepeerde). Men
komt effectief in het buitengebied.
De fietsvoorzieningen zijn identiek aan die in de Elderseweg, namelijk geschilderde
fietsstroken langs de rijbaan.

Het snelheidsregime bedraagt 70 km/uur. Er is een 2x1-profiel waarbij de voorrang gelegen is
in de Baversstraat.

Figuur 9-9: N758-Baversstraat – links: ri. ’s Herenelderen; rechts ri. Tongeren
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· N730-Bilzersteenweg

De Bilzersteenweg vormt de verbinding met Bilzen en is gekenmerkt door een belangrijke
verkeersfunctie. De weg is nagenoeg over haar volledige lengte te Tongeren lintbebouwd. Af
en toe is de lintbebouwing onderbroken door open percelen.
Er is een 2x1-profiel met fietspaden (op de rijweg geschilderde fietsstroken). De bebouwde
kom eindigt even ten noorden van de Driekruisenstraat. Het snelheidsregime bedraagt 50
km/uur binnen de bebouwde kom en 70 km/uur buiten de bebouwde kom.

Figuur 9-10: N730-Bilzersteenweg nabij N753 – links: richting Bilzen rechts: richting Tongeren

· N618-Viséweg

De Viséweg sluit aan op de N79 via een verkeerslichtengeregeld kruispunt en loopt richting
Sluizen en Mal. Er is een 2x1-profiel, zonder fietspaden. De maximumsnelheid bedraagt
70km/u. Er is zeer weinig bebouwing.

Figuur 9-11: N618-Viséweg

· R72
De R72 vormt een ringstructuur rond Tongeren centrum en heeft bijgevolg een belangrijke
verzamelende verkeersfunctie. De weg kent 2x1 rijstroken. Er zijn verschillende
verkeerslichtengeregelde kruispunten met voorsorteerstroken. Op verschillende locaties zijn
er parallelwegen die ook dienst doen als parking.

Enkel de zuidelijke gedeelten van de R72 hebben fietspaden (hoofdzakelijk gemarkeerd,
aanliggend). De R72 is gelegen in de bebouwde kom.

Figuur 9-12: R72 – westelijk zijde
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De Wijkstraat vormt weliswaar officieel een deel van de R72, doch in tegenstelling tot het grote
deel van de Wallen, is hier geen historisch artefact aanwezig. In wezen vormt de straat een
woonstraat, waar de verkeersfunctie een belangrijk onderdeel van het openbaar domein is
geworden. Behalve in de buurt van de rotonde met de N20, ontbreken fietsvoorzieningen in
de straat. De straat is voorts een voorrangsstraat. Er zijn verschillende snelheidsremmende
elementen aangebracht.

Figuur 9-13: R72 – oostelijke zijde

· Jaminéstraat – Stationslaan

Deze straten vormen de verbinding tussen de Ring van Tongeren R72/Wallen en de N79-
Maastrichtersteenweg. De aansluiting met de R72 is met verkeerslichten geregeld.
In de Jaminéstraat tussen de R72 en het Stationsplein is er een enkelrichting naar het
stationsplein toe. De weg kent, behoudens ter hoogte van het Stationsplein en de spoorbrug,
een quasi gesloten bebouwing aan weerszijden van de weg. De functies van de bebouwing
zijn gemengd handel-diensten-wonen. Fietsvoorzieningen ontbreken.

De onderdoorgang onder de spoorbrug in het verlengde van de Jaminéstraat vormt, afgezien
van een beperkt aantal ondergeschikte wegen, de belangrijkste verkeersrelatie voor het oost-
west verkeer (en vice versa).

De Stationslaan vormt de tegenrichting voor de Jaminéstraat en mag in éénrichting worden
bereden van het Stationsplein naar de R72/Wallen toe. Vanaf het begin van de straat zijn er
twee rijstroken voor het verkeer voorzien, terwijl aan weerszijden van de weg geparkeerd mag
worden. Ook hier zijn geen fietsvoorzieningen.
De bebouwing, aan weerszijden, is aangesloten en heeft eveneens een gemengd karakter:
handel-diensten-wonen.

De straten kennen een snelheidsregime van 50 km/uur (bebouwde kom).

Figuur 9-14: links: Stationslaan, rechts: Jaminéstraat
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· N20-Luikersteenweg

Deze weg vormt een verbinding vanuit Tongeren met Luik enerzijds en de E40 anderzijds. De
weg heeft een overwegende verkeersfunctie alhoewel er ook bebouwing voorkomt die
rechtstreeks op de N20 aantakt.
Omwille van de beperkt aanwezige bebouwing is de open ruimte goed waarneembaar. Er is
een 2x1-profiel. Fietsvoorzieningen komen voor in de vorm van aanliggende, gemarkeerde
fietspaden. Gezien in de richting van Luik, eindigt de bebouwde kom op enige afstand voorbij
de rotonde met de Wijkstraat. Buiten de bebouwde kom geldt een snelheidsregime van
70km/u.

· Neremweg

De Neremweg kent twee gezichten: het bebouwde deel tussen de aansluitingen met de
Wijkstraat en de Overhaamlaan enerzijds en anderzijds het deel vanaf de Overhaamlaan
richting Nerem.

In het eerste deel komt aan weerszijden van de weg overwegend woonbebouwing voor in
gesloten bebouwing tot de Jeker. Voorbij de Jeker neemt de open bebouwing de overhand.
In het eerste deel van de straat komt parkeren aan één zijde van de weg voor (in afgebakende
vakken).

Ten oosten van de aansluiting met de Overhaamlaan is weliswaar ook nog woonbebouwing
aanwezig, doch veel minder intensief waardoor de open ruimte gaat overheersen. Eenmaal
voorbij de spoorbrug overheerst de openruimte.
De weg kent geen fietsvoorzieningen.

Komende van het centrum eindigt de bebouwde kom vlak voor de aansluiting met de
Overhaamlaan. In de bebouwde kom geldt 50km/u, daarbuiten geldt 70km/u.

Figuur 9-15:Nerem: links: ten noorden van Overhaamlaan, rechts: ten zuiden van Overhaamlaan
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· Hazelereik

De Hazelereik is in feite een woonstraat. De westzijde (zijde stad) kent woonbebouwing. Aan
de oostzijde, in de hoek met de N758-Beversstraat, ligt het Vesaliusziekenhuis, waardoor de
Hazelereik, naast een woonstraatfunctie, ook een ontsluitingsfunctie van het ziekenhuis heeft.
Deze straat heeft een 2x1-profiel zonder fietsvoorzieningen. Er zijn wel meestal voetpaden.
De Hazelereik ligt deels in de bebouwde kom.
In de omgeving van het ziekenhuis zijn er parkeervakken. Verkeer in de Hazelereik heeft
voorrang op de zijstraten.

Figuur 9-16: Hazelereik – links: richting N79-Maastrichtersteenweg, rechts: thv ziekenhuis

· Molenweg (tussen N79 en N758)

De Molenweg tussen de N79 en de N758 is een landbouwweg. Gelet op het onverharde
karakter wordt de weg dan ook hoofdzakelijk gebruikt door landbouwers.

Figuur 9-17: Molenweg

· Molenweg (tussen N758 en Bodemweg)

De Molenweg tussen de N758 en de Bodemweg is een weg van vrij recente datum. Zij kent
geen bebouwing en kruist het spoor ongelijkvloers.
De weg kent een 2x1 rijstroken profiel. Deze weg kent vrijliggende fietspaden, zij het over een
zeer beperkt deeltracé ten oosten van de spoorbrug.
Het snelheidsregime bedraagt 70 km/uur.

Figuur 9-18: Molenweg
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· Bergerstraat

De Bergerstraat is tussen de Hazelereik en de Molenweg een smalle, onverharde weg. Dit
weg gedeelte ligt buiten de bebouwde kom, waardoor een maximumsnelheid van 70km/u
geldt.
Tussen de Molenweg en het centrum van Berg is de Bergerstraat een verharde weg met een
2x1-profiel.

Figuur 9-19: Bergerstraat: links: tussen Hazelereik en Molenweg, rechts: tussen Molenweg en Berg

· Gilliswinhof – Sint-Martensstraat

Deze straten vormen het centrum van Berg en verbinden dit centrum met de N758-
Baversstraat en de N79-Maastrichtersteenweg. Er is een 2x1-profiel zonder
fietsvoorzieningen. Een gedeelte van deze straten ligt in de bebouwde kom.

Figuur 9-20: Gilliswinhof – Sint-Martensstraat

· Bodemweg – Henisstraat - Bolleberg

De Bodemweg en de wegen in het verlengde daarvan naar de N730-Bilzersteenweg zijn
woonstraten met open bebouwing. De wegen hebben geen gangbare breedte voor wegen die
ook door ander verkeer dan het plaatselijke woonverkeer gebruikt moeten worden.
Omwille van het ontbreken van een efficiënte verbinding tussen de Bilzersteenweg en de
Molenweg worden de Bodemstraat en de straten in het verlengde er van geconfronteerd met
sluipverkeer.
Omdat de Bodemweg binnen de bebouwde kom gelegen is geldt er een snelheidsregime van
50 km/uur.

Figuur 9-21: Bodemweg - Henisstraat - Bolleberg
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· Blaarstraat
De Blaarstraat is gelegen tussen de N79-Maastrichtersteenweg en de Jeker. De weg is
overwegend lintbebouwd (wonen) met hier en daar open plekken, tot aan de Hardelweg, vanaf
waar het ‘buitengebied’ begint.
Op het brede deel van de straat kan aan beide zijden geparkeerd worden. In de straat
komen geen fietsvoorzieningen voor. Even ten oosten van toegang tot de Ambiorixsite
eindigt de bebouwde kom. Buiten de bebouwde kom geldt een snelheidsregime van 70km/u.

Figuur 9-22: Blaarstraat

9.2.5.4 Ongevallengegevens

In onderstaande tabel zijn de ongevallengegevens voor de periode 2013-2016 opgelijst voor de
omgeving van het station en de omgeving van de NO-omleidingsweg.
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Hazelereik 10 2 2 8/10 aanrijdingen met stoffelijke schade +
beide ongevallen met lichamelijk letsel
gebeurden op de parking van het ziekenhuis

St-Gilliswinhof 2 0 0 0
St.-Martensstraat 0 0 0 0
Baverstraat 0 10 3 0
Molenweg 0 0 0 0
Elderseweg 3 3 1 0
Nieuwe Steenweg 7 1 0 0
Bilzersteenweg 20 21 4 0 8 kopstaartaanrijdingen (SS)

9 kopstaartaanrijdingen (LL)
Maastrichtersteenweg (tot aan krpt.
Viséweg-Gilleswinhof)

19 13 1 0 8 kopstaartaanrijdingen (SS) + 6 x tegen
geparkeerd voertuig
6 kopstaartaanrijdingen (LL)

St.-Maternuswal 16 1 0 1 8 x tegen geparkeerd voertuig

11Novemberwal 7 6 1 2
18deOogstwal 15 7 0 0 5 x tegen geparkeerd voertuig

Leopoldwal 11 5 3 1
Stationslaan 15 6 1 3
Stationsplein 7 1 1 0
Zagerijstraat 1 2 0 1
Jaminéstraat 20 3 0 0
Maastrichtersteenweg Elderseweg 1 1 1
Maastrichtersteenweg kruispunt met
Blaarstraat, Oude Blaarstraat

0 0 0 0
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9.2.5.5 Resultaten verkeersmodel Tongeren

Algemeen

De figuren waarnaar hieronder verwezen wordt zijn de figuren met resultaten van het
verkeersmodel Tongeren zoals aangeleverd door MINT in januari 2016.
Deze figuren zijn terug te vinden in bijlage 3.
De opbouw van het model en de aannames zijn opgenomen in bijlage 3, na de figuren met de
resultaten van het model.

Bestaande toestand

Op figuur 1 worden de ochtendspitsuurintensiteiten weergegeven voor de bestaande toestand
(2015). Hierbij vallen de hoge intensiteiten op in de N79-Maastrichtersteenweg, de N730-
Bilzersteenweg en de, hoofdzakelijk noordelijke zijde van, de R72. Het gaat telkens om 500 tot
800 pae/u per rijrichting.

Ook rondom het station worden hoge intensiteiten teruggevonden (tussen R72 en N79). Hier
stijgen de intensiteiten tot circa 1000 pae/u per richting.

De bestaande Molenweg tussen de N758-Baversstraat en de Bodemweg wordt beperkt
gebruikt (440 pae/u in beide richtingen samen). De Henisstraat en Bolleberg verwerken iets
lagere intensiteiten. De N758 zelf kent hogere belastingen, vooral ten oordoosten van het
ziekenhuis en dit richting het centrum van Tongeren. De Hazeleik en de Gilliswinhof – Sint-
Martensstraat worden beperkt belast (ongeveer 100 pae/u per richting)

De situatie verschilt niet zoveel tijdens de avondspits, zo blijkt uit figuur 2. Waar tijdens de
ochtendspits op de radiale assen een beperkt overwicht richting centrum terug te vinden was,
blijkt tijdens de avondspits net iets meer verkeer weg van het centrum te rijden, hoewel dit
verschil zeer beperkt is en niet op alle assen consequent terug te vinden is.

De intensiteiten in de Molenweg, de Hazelereik, de Bodemweg en de Gilliswinhof – Sint-
Martensstraat zijn vergelijkbaar met deze uit de ochtendspits.

Referentiesituatie 1

Uit figuur 3 blijkt dat in referentiesituatie 1 (2025) tijdens de ochtendspits het verkeer op de N79-
Maastrichterweg en de N730-Bilzersteenweg sterk toegenomen is, vooral richting centrum. Zo
wordt in de N79 richting centrum bijna 1000 pae/u verwacht. Ter hoogte van het station liggen
de intensiteiten tussen 1200 en 1360 pae/u per richting, wat zeer hoog is.

Ook in de Molenweg, de Hazelereik, de Bodemweg3 en de Gilliswinhof – Sint-Martensstraat
nemen de intensiteiten toe in vergelijking met de bestaande toestand. Dit is grotendeels toe te
schrijven aan de autonome groei van het gemotoriseerd verkeer en de beperkte
netwerkeffecten die hier een gevolg van kunnen zijn. In de N758-Baversstraat is geen
opvallende stijging van de intensiteiten te merken (570 pae/u bestaande toestand -> 590 pae/u
in referentiesituatie 1, beide richtingen samen).

Tijdens de avondspits (figuur 4) blijkt er ook een sterke toename van het verkeer plaats te
vinden, in vergelijking met de bestaande toestand. Opvallend hierbij is dat, net als in de
ochtendspits, deze stijging zich op de radiale assen vooral richting centrum manifesteert. De
intensiteiten zijn van dezelfde grootteorde als ’s ochtends. In de N79 betekent dit ongeveer 900
tot 1000 pae/u richting Tongeren en 650 tot 840 pae/u richting E313. In de stationsomgeving
gaat het om intensiteiten van 1200 tot 1380 pae/u per richting.

3 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 zoals voorzien in het RUP Siegelsmarkt maakt in de
doorrekeningen van het verkeersmodel geen onderdeel uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Een autonome groei in
die omgeving wordt in het model dus gesitueerd op de Bodemweg en Bolleberg. Recent is de uitvoering van het
verlengde van de N753 door AWV evenwel in timing naar voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel
gerealiseerd zal zijn tegen 2025. In de praktijk zal de vermelde toename op de Bodemweg zich aldus niet voordoen.
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In de N758-Baversstraat is tijdens de avondspits wel een toename van het verkeer. In de
bestaande toestand ging het om 400 pae/u (beide richtingen samen), terwijl dit in de
referentietoestand 1 500 pae/u is.

Opmerking: In het verkeersmodel werd de Blaarstraat geknipt en aangesloten op de N79, zoals
dit voorgesteld wordt bij de aanleg van de zuidoostelijke omleidingsweg, hoewel deze
zuidoostelijke omleidingsweg geen deel uitmaakt van referentiesituatie 1. Dit is een zeer lokale
verschuiving waar rekening mee gehouden moet worden. Uit de intensiteiten blijkt echter dat dit
weinig effect heeft, gelet op de beperkte verkeersfunctie van de Blaarstraat.

Referentiesituatie 2

In referentiesituatie 2 (2025) wordt de zuidoostelijke omleidingsweg voorzien zoals beschreven
in § 5.1. Het tracé dat hierbij in rekening gebracht wordt, komt overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER.
Het verschil tussen referentiesituatie 2 t.a.v. referentiesituatie 1 komt dus neer op het effect van
de zuidoostelijke omleidingsweg rond Tongeren volgens de beschouwde variant.  Een
gedetailleerde bespreking van deze effecten gebeurt in het kader van het milieuonderzoek voor
de zuidoostelijke omleidingsweg.

Kort kan over referentiesituatie 2 het volgende gezegd.

Uit figuur 5 blijkt dat de zuidoostelijke omleidingsweg tijdens de ochtendspits tussen 230 en 260
pae/u aantrekt (in referentiesituatie 2). Dit leidt tot lagere intensiteiten in de N79 ten westen van
de aansluiting met de omleidingsweg, maar ook in de stationsomgeving en de R72 (100 tot 160
pae/u minder per richting).

In de avondspits (figuur 6) blijkt de zuidoostelijke omleidingsweg in referentiesituatie 2 meer
verkeer aan te trekken dan ’s ochtends, vooral richting oosten (460 pae/u). Richting westen is
dit met 250 pae/u gelijkaardig aan de ochtendspits. Dit resulteert in een afname van de
intensiteiten in de N79 ten westen van de aansluiting met de omleidingsweg, de R72 en de
Stationsomgeving (en in beperktere mate in andere wegen). In de N72 ten oosten van de
aansluiting met de omleidingsweg is er een toename van het verkeer in vergelijking met
referentiesituatie 1.

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (cf. § 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
besproken referentiesituatie 2 wijzigt. Voor de situatie met een invulling van de ZO-
omleidingsweg cf. ZO-2, maar zonder NO-omleiding zijn geen nieuwe doorrekeningen gebeurd.
De bespreking gebeurt hier dan ook enkel kwalitatief.

Bij invulling van de ZO-omleidingsweg cf. alternatief ZO-2, wijzigt referentiesituatie 2
voornamelijk in het wegsegment van de N79 tussen de toekomstige aansluiting van de NO-
omleiding en de spooronderdoorgang aan de Jaminéstraat. Dit segment wordt in de gewijzigde
referentiesituatie 2 niet ontlast van verkeer dat zich verplaatst tussen het oosten en zuiden van
Tongeren. Ten opzichte van de bestaande intensiteiten is er dus geen afname te verwachten op
het segment ten oosten van de N758-Baversstraat. In het gedeelte tussen de N758-
Baversstraat en de spoorwegonderdoorgang liggen de intensiteiten waarschijnlijk iets hoger in
de gewijzigde referentiesituatie 2 t.o.v. de oorspronkelijke referentiesituatie 2, omwille van een
beperkt verkeersaantrekkend effect via de Baversstraat. Deze toename is beperkt, waardoor de
intensiteiten op dit gedeelte van de N79 in de gewijzigde referentiesituatie 2 wel lager liggen
dan in de referentiesituatie 1.



Mobiliteit

18050018_PRMER NO omleidingsweg Tongeren
Pagina 61 van 431

9.3 Effectvoorspelling en –beoordeling

9.3.1 Methodologie

Bij de bespreking van de effecten wordt er een onderscheid gemaakt tussen volgende
effectgroepen:
· Wijziging in bereikbaarheid van functies
· Wijziging in verkeersintensiteit en doorstroming
· Wijziging in verkeersveiligheid en –leefbaarheid

De impact op het verkeer tijdens de aanlegfase (effect van de aan- en afvoer van materialen,
werfroutes, tijdelijke verkeershinder ten gevolge van omleidingen, …) wordt ingeschat op basis
van beschikbare informatie. Daar waar geen concrete gegevens beschikbaar zijn, wordt in de
milieubeoordeling nagegaan of specifieke aanbevelingen met betrekking tot de werfinrichting,
omleidingswegen, … kunnen geformuleerd worden.

Zowel tijdens de aanlegfase als tijdens de exploitatiefase worden de effecten beschreven met
aandacht voor de diverse vervoersmodi (auto’s en vrachtwagens, openbaar vervoer en
langzaam verkeer) en de verschillende verkeersrelaties (regionaal of doorgaand verkeer,
stedelijk en lokaal verkeer).

De effecten tijdens de exploitatiefase focussen onder andere op de wijzigingen in
verkeersintensiteit en de afgeleide impact op de verkeersleefbaarheid van het onderliggend
wegennet. Daarnaast zal onderzoek verricht worden naar de meest geschikte configuratie van
de aansluitingspunten, meer bepaald de aansluiting van het ziekenhuis op de NO-omleiding en
het kruispunt van de NO-omleiding met de Baversstraat (N758).
Ook komt de relatie met het onderliggend wegennet aan bod, meer bepaald de afwikkeling van
lokaal verkeer, bereikbaarheid van omliggende functies, bediening door het openbaar vervoer.
Met betrekking tot het langzaam verkeer wordt de impact op fietsers nader onderzocht. Hierbij
wordt geanalyseerd welke fietsrelaties worden gewijzigd en wordt geëvalueerd in hoeverre de
projectingrepen een wijziging van de fietsstructuur inhouden.

Beoordelingscriteria en significantiekader discipline mobiliteit

Effecten Criterium Methodiek Significantiekader
bereikbaarheid van
functies

wijziging in bereikbaarheid
van (bestaande) functies in
het studiegebied
omrijfactor voor langzaam
verkeer

kwalitatieve analyse
wijzigingen in
verkeerscirculatie

al dan niet gegarandeerde
bereikbaarheid van de
verschillende (bestaande)
functies

wijziging in
verkeersintensiteit en
doorstroming

Doorstroming
(verzadigingsgraad) thv
kruispunten en wegvakken

kwantitatieve analyse obv
verkeersmodel voor
Tongeren

capaciteitsbeoordeling:
intensiteit > 80/90/100%
van capaciteit
(verzadigingsgraad)
Evolutie: verbetering/status
quo/verslechtering tov de
referentiesituatie

verkeersveiligheid en -
leefbaarheid

conflicten tussen
verkeerstypes en
weggebruikers (autoverkeer-
langzaam verkeer, lokaal
verkeer-bovenlokaal verkeer)
barrierewerking,
oversteekbaarheid,
snelheidsregime en -verschil

kwalitatieve beoordeling
van potentieel onveilige
situaties,
oversteekbaarheid, fiets-
en voetgangerscomfort

ongevalrisico,
comfortniveau,
oversteekbaarheid
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Wijziging in bereikbaarheid van functies

De effectgroep bereikbaarheid wordt gekoppeld aan wijzigingen in de bereikbaarheid van
functies of ruimtelijk samenhangende gehelen via verschillende modi: gemotoriseerd verkeer,
langzaam verkeer en openbaar vervoer. De bereikbaarheid via de verschillende modi wordt
geëvalueerd ten opzichte van de referentiesituatie. De mate waarin een omrijfactor optreedt
voor langzaam verkeer speelt hierbij een belangrijke rol. Hierbij gaat bijzondere aandacht uit
naar de wijziging van lokale verkeersrelaties (woon-werkverkeer, schoolverkeer, …), ontsluiting
van het AZ Vesalius, bereikbaarheid van de woonkern Berg.

Voor bereikbaarheid wordt het volgende significantiekader gehanteerd:
Effectbeschrijving Significantie Effect

Aanzienlijk positief +++ Sterke verbetering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd
verkeer en langzaam verkeer

Positief f ++ Sterke verbetering van de bereikbaarheid voor gemotoriseerd
verkeer en beperkte verbetering van de bereikbaarheid
langzaam verkeer

Beperkt positief + Beperkte verbetering van de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer en/of beperkte verbetering van de
bereikbaarheid langzaam verkeer

Verwaarloosbaar 0 Geen verbetering / vermindering van de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer

Beperkt negatief - Beperkte vermindering van de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer en/of beperkte vermindering van de
bereikbaarheid langzaam verkeer

Negatief -- Sterke vermindering van de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer en beperkte vermindering van de
bereikbaarheid langzaam verkeer

Aanzienlijk negatief --- Sterke vermindering van de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer

Wijziging in verkeersintensiteit en doorstroming

Net als de referentiesituatie 2025 zal de geplande situatie 2025 met NO omleidingsweg
doorgerekend worden in het verkeersmodel voor de stad Tongeren. Hierbij zullen meerdere
scenario’s onderzocht worden (zie eerder).
De effectbeoordeling van de te onderzoeken scenario’s gebeurt telkens t.o.v. de
referentiesituatie 2025, en dus niet t.o.v. de bestaand toestand, aangezien daarbij de effecten
van het project en de effecten van de autonome evolutie van het verkeer niet kunnen
onderscheiden worden.

Zolang de I/C-verhouding kleiner is dan 80%, wordt een vlotte doorstroming gegarandeerd. Het
is niet relevant voor de doorstroming of een weg 75% verzadigd is of slechts 50% bijvoorbeeld.
Verder wordt een I/C-verhouding boven 90% als problematisch beschouwd. Een
verzadigingsgraad van <80% komt overeen met (relatief) vlotte doorstroming, 80-90% met lichte
filevorming, 90-100% met ernstige filevorming en >100% met oververzadiging.

Voor de analyse van de capaciteit van kruispunten wordt gebruik gemaakt van de ‘methode van
Brilon of Bovy’ voor rotondes en de ‘methode van Webster’4 voor lichtengeregelde kruispunten.
De beoordeling op kruispuntniveau wordt enkel toegepast op de kruispunten die rechtstreeks
deel uitmaken van het projectgebied, namelijk het kruispunt met de N758-Baversstraat (VRI) en
de nieuwe ontsluiting van het ziekenhuis (kruispunttype te onderzoeken).

4 De methode van Akçelik wordt niet gehanteerd omdat hiervoor gedetailleerde informatie vereist is qua
verkeerslichtenregeling. Dergelijke informatie kan pas verkregen worden bij ontwerp.
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Het kruispunt met de N79 wordt behandeld voor de geplande situatie 1. Voor de geplande
situatie 2 wordt dit kruispunt niet behandeld waar het de realisatie van de zuidoostelijke
omleidingsweg cf.variant ZO-1 uit het plan-MER (zoals beschreven onder § 5.1.1) betreft, daar
dit kruispunt volgens die variant als een onderdeel van de zuidoostelijke omleidingsweg wordt
beschouwd en aldus in de milieubeoordeling horend bij de ZO-omleidingsweg volgens die
variant wordt bestudeerd. Indien voor de ZO-omleidingsweg voor alternatief ZO-2 geopteerd
wordt (zie § 5.1.2), zal dit kruispunt evenwel geen onderdeel meer vormen van de ZO-
omleidingsweg. In een aanvullend actualisatiekader voor die situatie zal dit kruispunt aanvullend
ook meegenomen worden in de geplande situatie 2.

Aangezien het gaat om nieuwe of sterk aangepaste kruispunten is het niet wenselijk om de
beoordeling te koppelen aan het afwikkelingsniveau in de referentiesituatie. Daarom wordt voor
deze kruispunten volgend significantiekader gehanteerd.

Verzadigingsgraad
Geplande situatie

> 100% ---
90-100% --
80-90% -
< 80% 0

Voor de overige wegen worden effecten op wegvakniveau beoordeeld. Hierbij wordt volgende
capaciteitsindeling gehanteerd:

Tabel 9-1: Capaciteit per type weg (bron: Groep Swartenbroeckx)
Wegcategorie Omschrijving Praktische capaciteit

(pae/u) per richting

Primair 2 x 2
Beperkt aantal kruispunten

3000

Secundair
(hoofdinvalsweg)

2x2 bibeko groot aantal kruispunten 2200
2x1 met weinig tot geen kruispunten en
scheiding van verkeerdeelnemers

1000

Stedelijke hoofdstraat 2x1 groot aantal kruispunten en scheiding
verkeersdeelnemers

900

Lokale verbindingsweg
Interne ontsluitingsweg

2x1 groot aantal kruispunten 600

Wijkverzamelweg 1x2 in bebouwde kom groot aantal kruispunten 600
Woonstraat 2x1 geen scheiding verkeersdeelnemers 600

Met betrekking tot de beoordeling van de verzadigingsgraad van wegvakken wordt volgend
significantiekader voorgesteld, dat tegelijkertijd rekening houdt de verwachte evolutie t.o.v. de
referentiesituatie en met de absolute score in de geplande toestand. Hierbij wordt afgeweken
van het significantiekader uit de kennisgevingsnota. Dit wordt vervangen door het
significantiekader zoals voorgesteld in het Richtlijnenboek MER ‘Mens-Mobiliteit’, dat na het
indienen van de kennisgeving gepubliceerd werd (september 2015) en waarmee deze
effectgroep gedetailleerder beoordeeld kan worden.
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Verzadigingsgraad
Geplande situatie

Evolutie t.o.v. referentiesituatie (in procentpunt)
Toename verzadigingsgraad Verschil <

5%-punt
Afname verzadigingsgraad

> 50
%-

punt

20 à
50 %-
punt

10 à
20 %-
punt

5 à 10
%-

punt

5 à 10
%-punt

10 à
20 %-
punt

20 à
50 %-
punt

> 50
%-punt

> 100% --- --- --- -- 0 0 0 + +
90-100% --- --- -- - 0 0 + ++ ++
80-90% -- -- - - 0 + ++ +++ +++
< 80% - - 0 0 0 + +++ +++ +++

Wijziging in verkeersveiligheid en –leefbaarheid

De effectgroep verkeersveiligheid en –leefbaarheid wordt gekoppeld aan wijzigingen in
conflicten tussen verschillende verkeerstypes of verkeersdeelnemers. Bij de evaluatie wordt
rekening gehouden met wijzigingen op het vlak van conflicten ten opzichte van de
referentietoestand. Hierbij wordt rekening gehouden met verschillende kwantitatieve en
kwalitatieve aspecten: aantal conflictpunten, types en scheiding van verkeer (doorgaand
verkeer en bestemmingsverkeer) inrichting van de weg, aard van de verkeersdeelnemers
(gemotoriseerd verkeer, langzaam verkeer,…), snelheidsregime en snelheidsverschil tussen
verkeer, …

Voor verkeersleefbaarheid wordt het volgende significantiekader gehanteerd:

Effectbeschrijving Significantie Effect

Aanzienlijk positief +++ ten gevolge van de geplande ontwikkelingen zal bestaande
hinder van bovenlokaal niveau in de vorm van sluikverkeer,
verkeershinder en onveiligheid worden opgelost en zal de
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid in belangrijke
mate verbeteren

Positief ++ ten gevolge van de geplande ontwikkelingen zal bestaande
hinder van lokaal niveau in de vorm van sluikverkeer,
verkeershinder en onveiligheid worden opgelost en zal de
verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid aanzienlijk
verbeteren

Beperkt positief + de geplande ontwikkelingen zullen in beperkte mate een
oplossing betekenen van bestaande hinder in de vorm van
sluikverkeer, verkeershinder en onveiligheid op lokaal niveau
en de verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid beperkt
verbeteren

Verwaarloosbaar 0 neutrale situatie op vlak van verkeersleefbaarheid en
verkeersveiligheid

Beperkt negatief - de geplande ontwikkelingen zullen beperkte hinder in de
vorm van sluikverkeer, verkeershinder en onveiligheid voor
de omgeving tot gevolg hebben

Negatief -- de geplande ontwikkelingen zullen aanzienlijke hinder in de
vorm van sluikverkeer, verkeershinder en onveiligheid voor
de omgeving tot gevolg hebben

Zeer significant negatief --- de geplande ontwikkelingen zullen de verkeersleefbaarheid
en verkeersveiligheid van de omgeving in het gedrang
brengen ten gevolge van hinder in de vorm van sluikverkeer,
verkeershinder en onveiligheid
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9.3.2 Effecten van de aanlegfase

Aangezien de noordoostelijke omleidingsweg hoofdzakelijk buiten de bestaande wegenis
aangelegd wordt, zal de impact op het functioneren van het multimodale verkeerssysteem
tijdens de aanlegfase relatief beperkt zijn. Enkel bij de heraanleg van kruispunten of het
dwarsen van bestaande verbindingen zal er een effect zijn dat mogelijks aanleiding geeft tot
omleidingen.
· Kruispunt N758-Baversstraat x Molenweg: Bij de heraanleg hiervan is de bereikbaarheid van

de kernen van ’s Herenelderen en Kleine Spouwen met Tongeren een aandachtspunt. Er kan
verwacht worden dat het mogelijk is om dit kruispunt aan te leggen met behoud van het
doorgaand verkeer over de N758. Hier kan met tijdelijke verkeerslichten gewerkt worden
zodanig dat het verkeer beurtelings kan passeren. Omwille van de aanwezigheid van het
ziekenhuis is het echter noodzakelijk om steeds doorgang voor hulpdiensten te verzekeren.
Ook voor langzaam verkeer dient de doorgang verzekerd te worden. De omrijfactor is immers
voor fiets- en voetgangersverkeer een veel crucialere factor dan voor gemotoriseerd verkeer.
Fietsers kunnen hierbij mee gebruik maken van de werflichten.

· De Molenweg (onverhard gedeelte tussen N758 en N79) en de Bergerstraat (onverhard
gedeelte) worden gekruist. Gelet op hun zeer beperkt verkeersfunctie is het niet noodzakelijk
om de doorgang ten allen tijde te garanderen.

· Kruispunt met N79: De aanleg van dit kruispunt zal, zonder de nodige maatregelen, tot een
verstoring van de afwikkeling in de N79 leiden. Omleidingen op lange afstand en het behoud
van 1 rijstrook per richting gedurende het gros van de werken is wenselijk om de belangrijke
verbinding tussen Tongeren en de E313 operationeel te houden.

De aan- en afvoer van materialen dient via de meest geschikte wegen te verlopen. Gelet op de
aanwezigheid van de E313 en het op- en afrittencomplex 32 waar de N79-
Maastrichtersteenweg op aansluit, is het logisch dat de N79 ingeschakeld moet worden in
relatie tot de E313. Werfverkeer via de N79-Maastrichtersteenweg vormt vanuit de discipline
mobiliteit dan ook geen probleem.

9.3.3 Effecten van de exploitatiefase

9.3.3.1 Wijziging in bereikbaarheid van functies

De beoordeling van de bereikbaarheid is onafhankelijk van de referentiesituatie waaraan dit
getoetst wordt.

De bereikbaarheid van het AZ Vesalius voor gemotoriseerd verkeer zal verbeteren. In de
referentiesituatie wordt het AZ Vesalius ontsloten via de Hazelereik, wat hoofdzakelijk een
woonstraat is. Door dit bovenlokale ziekenhuis via de noordoostelijke omleidingsweg te
ontsluiten zal de bereikbaarheid vanuit de N79 en de E313 toenemen. Ook vanuit het noorden
(N730-Bilzersteenweg) neemt de bereikbaarheid toe. Vanuit het centrum van Tongeren is de
bereikbaarheid op mesoschaal onveranderd, maar is er wel een verbetering op microniveau,
aangezien men niet meer via de Hazelereik moet rijden.

Aangezien voor het gemotoriseerd verkeer geen belangrijke verbindingen worden geknipt en
het gaat om nieuwe infrastructuur zijn er geen effecten die de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer doen afnemen. Hetzelfde geldt voor het openbaar vervoer.

Aangezien er geen fietspaden langs de noordoostelijke omleidingsweg voorzien worden, kan
louter de aanleg niet voor directe positieve effecten qua bereikbaarheid per fiets zorgen. Wel
zorgt de verschuiving van de toegang tot het ziekenhuis van de Hazelereik naar de
omleidingsweg ervoor dat de fietser vanuit het centrum via een verkeersluwere omgeving het
ziekenhuis kan bereiken.

De Bergerstraat is een onderdeel van het lokale fietsroutenetwerk. De noordoostelijke
omleidingsweg kruist deze straat, waarbij deze geknipt wordt. De lokale fietsroute zou dus
komen te vervallen. Tussen Tongeren-centrum en Berg zou de fietsverbinding minder direct
worden, aangezien de fietser via de N758-Baversstraat – Sint-Martensstraat of de N79-
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Maastrichtersteenweg – Gilliswinhof zal moeten rijden. Tussen het kruispunt van de N79 met de
N758 en het centrum van Berg is het 1,8km via de lokale fietsroute via de Bergerstraat (zoals
gedefinieerd in het mobiliteitsplan). Via de N758 wordt dit 2,3km (omrijfactor 1,28), via de N79
2,5km (omrijfactor 1,39). Bij een maximaal toelaatbare omrijfactor van 1,305 is de route via de
N758-Baversstraat dus een aanvaardbaar alternatief. Daarenboven is de Bergerstraat in de
huidige toestand deels een onverharde weg, waardoor dit minder interessant is voor functionele
fietsers. Concluderend kan gesteld worden dat het knippen van de Bergerstraat de
bereikbaarheid per fiets doet afnemen, maar dat dit om een verwaarloosbaar effect gaat.

Globaal kan gesteld worden dat de bereikbaarheid voor het gemotoriseerd verkeer beperkt
verbetert omwille van de verbeterde ontsluiting van het ziekenhuis. Voor het openbaar vervoer
is er geen effect. Qua fietsbereikbaarheid is er een verwaarloosbaar effect. Dit resulteert in een
beperkt positieve beoordeling (+).

In lengtevariant 1 blijft een fietsverbinding via de Bergerstraat door een overbrugging op
maaiveldniveau ook in de toekomst een optie. Voor lengtevariant 2 is zal daartoe desgewenst
een overbrugging boven maaiveldniveau nodig zijn. Hierbij dient gesteld dat het herstellen van
de trage verbinding via de Bergerstraat enkel een opportuniteit is, en geen noodzaak t.a.v. de
functionele fietsers.

9.3.3.2 Geplande situatie 1 t.o.v. referentiesituatie 1

Wijziging in verkeersintensiteit en doorstroming

Op figuren 7 t/m 10, zoals weergegeven in bijlage 3, worden de intensiteitenplots en de
verschillenplots t.o.v. referentiesituatie 1 weergegeven. Hieruit blijkt, tijdens de ochtendspits, dat
de noordoostelijke omleidingsweg tussen de N79 en de N758 circa 200 pae/u per richting
verwerkt. Er is voornamelijk een afname van de intensiteiten te merken in de N79-
Maastrichtersteenweg ten westen van de verknoping met de noordoostelijke omleidingsweg,
wat resulteert in een afname van de intensiteiten in de stationsomgeving. Dit is een
verklaarbaar effect, aangezien de noordoostelijke omleidingsweg de functie van de N79 voor dit
wegsegment gedeeltelijk overneemt, waardoor er een verschuiving van de intensiteiten
merkbaar is. Dit gedeelte van het verkeer hoeft niet meer via de R72 te rijden, maar kan eerder
afgeleid worden langs de noordoostelijke omleidingsweg. Ook in de Hazelereik en de N758-
Baversstraat ten westen van de omleidingsweg is er een afname, omwille van gelijkaardige
reden. In de N758 is er ten oosten een beperkte toename.

Tijdens de avondspits wordt de noordoostelijke omleidingsweg meer belast, vooral richting
zuiden met circa 500 pae/u. Het beeld qua intensiteitsverschuiving is vrij gelijkaardig aan dat in
de ochtendspits, maar het gaat om grotere aantallen.

N758-Baversstraat x NO-omleidingsweg

In de geplande situatie 1 wordt een verkeerslichtengeregeld kruispunt voorzien. Aangezien nog
niet gekend is hoe dit kruispunt er precies zal uitzien, worden enkel te verantwoorden
aannames gemaakt:
· De as noordoostelijke omleidingsweg – bestaande Molenweg wordt verondersteld de hoofdas

te zijn. Hier wordt een linksvoorsorteerstrook op beide takken voorzien.
· De verkeerslichtenregeling wordt verondersteld uitgevoerd te worden met een conflictvrije

linksafbeweging op alle takken.
· Er wordt verondersteld dat dit leidt tot een vierfasenregeling waarbij de intergroentijd telkens

6 seconden bedraagt.
· De gehanteerd cyclustijd wordt berekend met de formule van Webster (optimale cyclustijd),

met een maximum van 120 seconden.

5 Gehanteerd bij opmaak bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
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GT1: 8u-9u GT1: 17u-18u

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 68,2% (bij cyclustijd 78
seconden)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 77,3% (bij cyclustijd 99
seconden)

Voor dit kruispunt blijkt er dus, binnen de aangenomen configuratie, geen
doorstromingsprobleem te ontstaan (0).

Nieuw kruispunt ziekenhuis

Bij de opmaak van dit project-MER was nog niet vastgelegd welke kruispuntconfiguratie hier
voorzien wordt. Alvorens dit te beoordelen qua doorstroming wordt bekeken welke optie
verkeersplanologisch mogelijk zijn. In het mobiliteitsplan wordt aangegeven dat de
noordoostelijke omleidingsweg een secundaire weg type II dient te worden. De toegang tot het
ziekenhuis kan beschouwd worden als een lokale weg type III, aangezien de
erfontsluitingsfunctie primeert.

Op basis van onderstaande tabel6 kunnen, buiten de bebouwde kom bij 70k/u, verkeerslichten,
een voorrangsregeling en rechts-in – rechts-uit. Deze laatste optie is in deze niet te verkiezen
aangezien dit de bereikbaarheid van het ziekenhuis ‘halveert’. Een rotonde blijkt
verkeersplanologisch niet mogelijk en zou ook geen logische keuze zijn. Er worden immers
verkeerslichten voorzien op de dichtstbijzijnde kruispunten langs de omleidingsweg. Verder
suggereert een rotonde gelijkwaardigheid van de toeleidende takken, wat hier niet het geval is.

6 Vademecum Veilige Wegen en Kruispunten, AWV, mei 2009
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Beide weerhouden opties (verkeerslichten en voorrangsregeling) worden getoetst qua
doorstroming, en dit volgens deze aannames:

· Voorrangsregeling
° Linksvoorsorteerstrook in de noordoostelijke omleidingsweg komende van het zuiden
° 1 rijstrook komende van het ziekenhuis
° 1 rijstrook komende van het noorden

· Verkeerslichtengeregeld
° Zelfde opstelstroken
° Conflictvrije linksaf
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GT1: 8u-9u GT1: 17u-18u

Voorrangsregeling (via Harders) Voorrangsregeling (via Harders)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 36,4% (bij cyclustijd 40
seconden)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 59,5% (bij cyclustijd 53
seconden)

Voor beide opties wordt een aanvaardbaar afwikkelingsniveau bereikt. Beide opties zijn dus
valabel. Gelet op deze zeer lage I/C-verhouding en cyclustijd bij een lichtengeregeld kruispunt,
zou volstaan kunnen worden met een voorrangsgeregeld kruispunt. De noodzaak tot het
plaatsen van verkeerslichten kan op basis van de cijfers van het verkeersmodel momenteel niet
aangetoond worden. Echter gelet op de onzekerheid op de modelresultaten en de mogelijke
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33 58

410
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60
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91 54
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groei van het verkeer in de verdere toekomst, is het wenselijk om het kruispunt op een
dergelijke wijze aan te leggen dat het later vlot omgevormd kan worden tot lichtengeregeld
kruispunt.
In beide gevallen is de zichtbaarheid voor het opdraaiende verkeer belangrijk. De aansluiting
vindt in de buitenbocht plaats, wat gunstig is. Op 5m voor het kruisingsvlak moet men vanuit de
zijtak, bij 70km/u op de voorrangsweg, het verkeer op de voorrangsweg kunnen zien vanaf
125m7.

Noot
Bij de opmaak van dit project-MER waren zoals aangehaald nog geen specificaties bekend
omtrent het ontwerp van het knooppunt van de NO-omleiding met het AZ Vesalius.
Ondertussen werd dit knooppunt evenwel verder uitgewerkt.
Kort voor de indiening van het ontwerp-MER werd een eerste voorstel uitgewerkt, waarbij
geopteerd werd voor een langgerekt keerpunt als in onderstaande figuur. Er dient benadrukt dat
dit een voorlopig ontwerp betreft.

Aanvullend op de effectbespreking hoger wordt hier kort nagegaan of deze kruispunt oplossing
past binnen de effectbespreking.
De deskundige mobiliteit concludeert m.b.t. deze kruispuntoplossing het volgende:
- een systeem met een lange keerlus is in principe goed voor de verkeersveiligheid. De
aansluiting zelf wordt hierdoor een rechts-in – rechts-uit, wat veiliger is;
- om dit systeem leesbaar te maken voor de weggebruikers zal duidelijke bewegwijzering
voorzien moeten worden, want, komende van het ziekenhuis moet men ‘rechtsaf’ wanneer men
in feite linksaf wil.
- nadeel van dit systeem is dat er in een latere fase geen verkeerslichten kunnen geplaatst
worden als de verkeersafwikkeling dit toch zou vereisen
- op de schets hierboven zijn de invoegstroken te kort voorzien, waardoor voertuigen ofwel met
2 naast elkaar (invoegend en doorgaand voertuig) zullen rijden, ofwel zullen stoppen aan het
begin van de invoegstrook om op de doorgaande strook in te voegen. Een mogelijke oplossing
is om geen invoegstroken te voorzien, maar om de keerlus haaks op de doorgaande strook te
laten uitkomen. Zo heeft men een goed zicht op het verkeer op de doorgaande strook
- de waterbuffer in de buitenbocht voor verkeer komende uit zuidelijke richting houdt mogelijks
een extra veiligheidsrisico in wanneer wagens uit de bocht gaan. Hiermee dient bij de
concretisering van het ontwerp rekening gehouden te worden.

7 Bron: ASVV
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N79 Maastrichtersteenweg x NO-omleidingsweg

Voor dit kruispunt wordt uitgegaan van een lichtengeregelde oplossing, met een
linksvoorsorteerstrook op elke relevante tak. Op basis van de nieuwe doorrekeningen wordt een
inschatting van de afwikkelingscapaciteit opgemaakt.

Figuur 9-23: Zoom NO (zonder ZO) links 8u-9u, rechts 17u-18u

De afslaande stromen zijn niet bekend. Daarom wordt verondersteld dat het verkeer in de NO-
omleidingsweg evenredig verdeeld is over beide zijden van de N79. Via de methode van
Webster kan bepaald worden dat tijdens de ochtendspits de verzadigingsgraad 70,5% bedraagt
bij een cyclusduur van 120 seconden. Voor de avondspits is dit 81,3%. Mits toevoeging van een
rechtsafstrook op de oostelijke tak daalt dit tot 73,3%.

Er wordt dus een beperkt negatief effect (-) verwacht, dat gemilderd kan worden tot een
verwaarloosbaar effect door toevoeging van rechtsafstrook.

Beoordeling op wegvakniveau

De beoordeling van de wijziging in verkeersintensiteiten en doorstroming op wegvakniveau
wordt gebaseerd op de shapefiles met spitsuurintensiteiten, die samen met de figuren van
bijlage 3 door MINT werden aangeleverd. Deze dataset was immers vollediger en de gegevens
meer gedetailleerd (geen afrondingen zoals in de figuren).

OCHTENDSPITS

De beoordeling per wegvak is zeer divers en afhankelijk van het betreffende wegvak.

De noordoostelijke omleidingsweg tussen de N79 en de N758 kent in de ochtendspits relatief
lage intensiteiten. De IC-verhouding komt niet in de buurt van de kritische waarden.

In de referentietoestand 1 blijkt de wegvakcapaciteit in de N79 benaderd en op bepaalde delen
zelfs overschreden. De aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg zorgt voor een afname
van de intensiteiten in de N79 ten westen van de omleidingsweg, waardoor hier beperkt positief
tot aanzienlijk positieve effecten te verwachten zijn. In de omgeving van het station is er een
duidelijke afname van de IC-verhouding maar blijft de situatie verzadigd (> 100%). De
noordoostelijke omleidingsweg verlicht het bestaande doorstromingsprobleem significant, maar
lost het niet helemaal op.

Ook in de N758-Elderseweg-Baversstraat ten westen van de noordoostelijke omleidingsweg
dalen de intensiteiten, waardoor beperkt positief tot aanzienlijk positieve effecten te verwachten
zijn. Verkeer dat in de referentietoestand deze route gebruikt, zal na realisatie van de
omleidingsweg via die omleidingsweg afgeleid worden naar de N79 (oostzijde) en de N730
(noordzijde). Ten oosten van de omleidingsweg neemt de IC-verhouding toe, zonder dat
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doorstromingsproblemen ontstaan. Dit is een verkeersaanzuigend effect omdat deze route
interessanter wordt omwille van de aansluitingsmogelijkheden van de noordoostelijke
omleidingsweg. Richting westen (stadinwaarts) geeft dit omwille van de belangrijke toename
aanleiding tot een negatief effect.

In de N730-Bilzersteenweg is er een daling ten noorden van de Nieuwe Steenweg, maar een
toename ten zuiden ervan die aanleiding geeft tot een significant negatief effect, waarbij de
capaciteit overschreden wordt. Ook in de Nieuwe Steenweg neemt het verkeer richting N730
toe, zonder dat dit aanleiding geeft tot negatieve effecten. Aangezien de Nieuwe Steenweg in
het verlengde van de noordoostelijke omleidingsweg zal komen te liggen, zal oost-westverkeer
hier meer gebruik van maken.

De Molenweg wordt beter benut, als onderdeel van de totale noordoostelijke omleiding.

Op lokaal niveau dalen de intensiteiten in de Hazelereik, de Bodemweg8 en de Bolleberg. Hier
zijn beperkt positief tot aanzienlijk positieve effecten. Het verkeer verschuift naar de
noordoostelijke omleidingsweg.

Concluderend kan gesteld worden dat, op wegvakniveau, de realisatie van de noordoostelijke
omleidingsweg in de ochtendspits de bestaande doorstromingsproblemen rondom de N79 en
het station verlicht. In de N730-Bilzersteenweg ten zuiden van de Nieuwe Steenweg ontstaat
een doorstromingsprobleem. Daarnaast zijn er lokale effecten.

Tabel 9-2: Beoordeling ochtendspits op wegvakniveau
Wegvak Richting Capaciteit

(pae/u)
Intensiteit
Ref 1 (pae/u)

Intensiteit
GT 1 (pae/u)

Verschil
(in %-punt)

Beoor-
deling

Noordoostelijke
omleidingsweg tussen N79
en toegang ziekenhuis

Noorden 1000 Nvt 186 Nvt 0

Zuiden 1000 Nvt 189 Nvt 0

Noordoostelijke
omleidingsweg tussen
toegang ziekenhuis en N758

Noorden 1000 Nvt 169 Nvt 0

Zuiden 1000 Nvt 229 Nvt 0

N79-Maastrichtersteenweg
tussen E313 en N618-
Viséweg

Oosten 1000 867 775 -9% +

Westen 1000 822 815 -1% 0

N79-Maastrichtersteenweg
tussen omleiding en N618-
Viséweg

Oosten 1000 696 661 -3% 0

Westen 1000 813 894 8% -

N79-Maastrichtersteenweg
tussen omleiding en N758

Oosten 1000 675 578 -10% +

Westen 1000 986 740 -25% +++

N79-Maastrichtersteenweg
tussen N758 en station

Noorden 900 878 778 -11% ++

Zuiden 900 1205 1012 -21% +

N758-Elderseweg tussen
N79 en Hazelereik

Oosten 600 140 127 -2% 0

Westen 600 262 191 -12% +++

N758-Baversstraat tussen
Hazelereik en
omleidingsweg

Oosten 600 214 173 -7% +

Westen 600 380 250 -22% +++

N758-Baversstraat ten
oosten van omleidingsweg

Oosten 600 261 277 3% 0

Westen 600 365 509 24% --

8 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 zoals voorzien in het RUP Siegelsmarkt maakt in de
doorrekeningen van het verkeersmodel geen onderdeel uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering
van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel
gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige wegsegmenten de effecten die in dit MER toegeschreven
worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de
beoordeling van het effect in de geplande situatie in principe herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen. Dit heeft betrekking
op de effecten beschreven voor de Bodemweg en de Bolleberg.
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Wegvak Richting Capaciteit
(pae/u)

Intensiteit
Ref 1 (pae/u)

Intensiteit
GT 1 (pae/u)

Verschil
(in %-punt)

Beoor-
deling

N730-Bilzersteenweg ten
noorden van Nieuwe
Steenweg

Noorden 1000 655 548 -11% +++

Zuiden 1000 838 667 -17% +++

N730-Bilzersteenweg tussen
Nieuwe Steenweg en
Driekruisenstraat

Noorden 1000 718 658 -6% +

Zuiden 1000 900 1053 15% ---

N753-Nieuwe Steenweg
Oosten 1000 257 433 18% 0

Westen 1000 255 197 -6% +

N618-Viséweg ten zuiden
van N79

Noorden 1000 107 99 -1% 0

Zuiden 1000 201 210 1% 0

R72 tussen N79 en
Driekruisenstraat

Wijzerzin 900 529 592 7% 0

Tegenwijzer-
zin

900 942 930 -1% 0

R72 tussen
Driekruisenstraat en N730

Wijzerzin 900 546 634 10% 0

Tegenwijzer-
zin

900 736 736 0% 0

R72 tussen N730 en N20

Wijzerzin 900 1021 1059 4% 0

Tegenwijzer-
zin

900 966 938 -3% 0

R72 tussen N20 en N79

Wijzerzin 900 1226 1259 4% 0

Tegenwijzer-
zin

900 1388 1376 -1% 0

R72 tussen N79 en Dijk

Wijzerzin 900 511 492 -2% 0

Tegenwijzer-
zin

900 642 627 -2% 0

R72 tussen N79 en
Moerenpoort

Wijzerzin 900 422 417 -1% 0

Tegenwijzer-
zin

900 791 746 -5% -

Jaminéstraat - Stationslaan9
Oosten 1500 1113 1003 -7% +

Westen 1500 1475 1297 -12% ++

N20-Luikersteenweg ten
zuiden van Wijkstraat

Noorden 1000 588 573 -2% 0

Zuiden 1000 689 658 -3% 0

Neremweg
Noorden 600 333 338 1% 0

Zuiden 600 319 313 -1% 0

Hazelereik tussen
ziekenhuis en N758

Noorden 600 131 71 -10% +

Zuiden 600 114 26 -15% +++

Hazelereik tussen
ziekenhuis en N79

Noorden 600 139 61 -13% +++

Zuiden 600 51 7 -7% +

Molenweg tussen N758 en
Bodemweg

Oosten 1000 310 434 12% 0

Westen 1000 189 474 29% -

Bodemweg
Noorden 600 150 0 -25% +++

Zuiden 600 334 0 -56% +++

Bolleberg
Oosten 600 296 55 -40% +++

Westen 600 60 1 -10% +

Blaarstraat
Oosten 600 172 115 -10% +

Westen 600 26 68 7% 0

9 Omwille van het specifieke karakter, namelijk 2 rijstroken per richting in een enkelrichtingssysteem, wordt de capaciteit
ingeschat op 1500 pae/u per richting.
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Wegvak Richting Capaciteit
(pae/u)

Intensiteit
Ref 1 (pae/u)

Intensiteit
GT 1 (pae/u)

Verschil
(in %-punt)

Beoor-
deling

Gilliswinhof
Noorden 600 30 16 -2% 0

Zuiden 600 72 18 -9% 0

Sint-Martensstraat
Noorden 600 38 28 -2% 0

Zuiden 600 80 29 -9% 0

AVONDSPITS

In de avondspits is er een toename van de intensiteiten in de N79-Maastrichterweg ten oosten
van de omleidingsweg. Dit resulteert in IC-verhoudingen die beperkt lager zijn dan 100%.
Daardoor ontstaan hier beperkt negatief tot negatieve effecten.

Ten westen van de omleidingsweg dalen de intensiteiten in de N79, waardoor hier bestaande
doorstromingsproblemen worden gemilderd en voor bepaalde wegvakken opgelost. Hierdoor
zijn er beperkt positieve tot aanzienlijk positieve effecten te verwachten.

Ook in de N758 ten westen van de omleidingsweg, de N730 ten noorden van de Nieuwe
Steenweg, de Bodemweg10, de Bolleberg, de Blaarstraat, Gilliswinhof en de Sint-Martensstraat
zijn er aanzienlijk positieve effecten, echter behoudens de N730 worden in de
referentietoestand 1 in deze wegvakken geen doorstromingsproblemen vastgesteld. Het gaat
bijna steeds over een verschuiving van de intensiteiten van lokale wegenis (meestal niet
aangepast of bedoeld voor het verwerken van veel verkeer) naar de hogere wegenis en in het
bijzonder de noordoostelijke omleidingsweg.

Verder is er een negatief effect in de Molenweg. Als onderdeel van de noordoostelijke
omleidingsweg stijgen de intensiteiten hier. Dit zorgt echter niet voor doorstromingsproblemen.

Langs de R72 zijn de effecten divers. Op 1 wegvak (tussen N20 en N79, tegenwijzerzin) leidt de
beperkte toename tot een negatief effect. Dit moet evenwel genuanceerd worden. Reeds in de
referentietoestand wordt de capaciteit sterk overschreden. De toename draagt beperkt bij tot
verdere doorstromingsproblemen.

Tabel 9-3: Beoordeling avondspits op wegvakniveau
Wegvak Richting Capaciteit

(pae/u)
Intensiteit Ref
1 (pae/u)

Intensiteit GT
1 (pae/u)

Verschil (in
%-punt)

Beoor-
deling

Noordoostelijke
omleidingsweg tussen N79
en toegang ziekenhuis

Noorden 1000 Nvt 501 Nvt 0

Zuiden 1000 Nvt 219 Nvt 0

Noordoostelijke
omleidingsweg tussen
toegang ziekenhuis en N758

Noorden 1000 Nvt 500 Nvt 0

Zuiden 1000 Nvt 225 Nvt 0

N79-Maastrichtersteenweg
tussen E313 en N618-
Viséweg

Oosten 1000 976 976 0% 0

Westen 1000 992 1004 1% 0

N79-Maastrichtersteenweg
tussen omleiding en N618-
Viséweg

Oosten 1000 787 959 17% --

Westen 1000 897 966 7% -

N79-Maastrichtersteenweg
tussen omleiding en N758

Oosten 1000 713 510 -20% +++

Westen 1000 897 760 -14% +++

10 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 zoals voorzien in het RUP Siegelsmarkt maakt in de
doorrekeningen van het verkeersmodel geen onderdeel uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering
van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel
gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige wegsegmenten de effecten die in dit MER toegeschreven
worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de
beoordeling van het effect in de geplande situatie in principe herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen. Dit heeft betrekking
op de effecten beschreven voor de Bodemweg en de Bolleberg.
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Wegvak Richting Capaciteit
(pae/u)

Intensiteit Ref
1 (pae/u)

Intensiteit GT
1 (pae/u)

Verschil (in
%-punt)

Beoor-
deling

N79-Maastrichtersteenweg
tussen N758 en station

Noorden 900 934 776 -18% ++

Zuiden 900 1164 947 -24% +

N758-Elderseweg tussen
N79 en Hazelereik

Oosten 600 160 165 1% 0

Westen 600 222 115 -18% +++

N758-Baversstraat tussen
Hazelereik en
omleidingsweg

Oosten 600 218 234 3% 0

Westen 600 265 146 -20% +++

N758-Baversstraat ten
oosten van omleidingsweg

Oosten 600 438 417 -4% 0

Westen 600 303 443 23% -
N730-Bilzersteenweg ten
noorden van Nieuwe
Steenweg

Noorden 1000 707 523 -18% +++

Zuiden 1000 810 620 -19% +++

N730-Bilzersteenweg tussen
Nieuwe Steenweg en
Driekruisenstraat

Noorden 1000 770 710 -6% +

Zuiden 1000 853 936 8% -

N753-Nieuwe Steenweg
Oosten 1000 265 568 30% -

Westen 1000 242 233 -1% 0

N618-Viséweg ten zuiden
van N79

Noorden 1000 207 199 -1% 0

Zuiden 1000 174 175 0% 0

R72 tussen N79 en
Driekruisenstraat

Wijzerzin 900 577 557 -2% 0

Tegenwijzer-
zin

900 947 972 3% 0

R72 tussen
Driekruisenstraat en N730

Wijzerzin 900 580 629 5% 0

Tegenwijzer-
zin

900 728 725 0% 0

R72 tussen N730 en N20

Wijzerzin 900 1067 1033 -4% 0

Tegenwijzer-
zin

900 939 965 3% 0

R72 tussen N20 en N79

Wijzerzin 900 1238 1260 2% 0

Tegenwijzer-
zin-

900 1430 1496 7% --

R72 tussen N79 en Dijk

Wijzerzin 900 561 530 -3% 0

Tegenwijzer-
zin

900 688 698 1% 0

R72 tussen N79 en
Moerenpoort

Wijzerzin 900 447 482 4% 0

Tegenwijzer-
zin

900 756 757 0% 0

Jaminéstraat - Stationslaan
Oosten 1500 1208 1081 -8% +

Westen 1500 1472 1282 -13% ++

N20-Luikersteenweg ten
zuiden van Wijkstraat

Noorden 1000 740 706 -3% 0

Zuiden 1000 1017 1006 -1% 0

Neremweg
Noorden 600 323 357 6% 0

Zuiden 600 417 420 1% 0

Hazelereik tussen
ziekenhuis en N758

Noorden 600 144 47 -16% +

Zuiden 600 114 16 -16% +

Hazelereik tussen
ziekenhuis en N79

Noorden 600 131 51 -13% +

Zuiden 600 57 0 -10% +

Molenweg tussen N758 en
Bodemweg

Oosten 1000 362 671 31% -

Westen 1000 136 461 33% -



Mobiliteit

18050018_PRMER NO omleidingsweg Tongeren
Pagina 76 van 431

Wegvak Richting Capaciteit
(pae/u)

Intensiteit Ref
1 (pae/u)

Intensiteit GT
1 (pae/u)

Verschil (in
%-punt)

Beoor-
deling

Bodemweg
Noorden 600 143 0 -24% +++

Zuiden 600 355 0 -59% +++

Bolleberg
Oosten 600 333 73 -43% +++

Westen 600 95 17 -13% +++

Blaarstraat
Oosten 600 222 160 -10% +++

Westen 600 55 82 5% 0

Gilliswinhof
Noorden 600 31 12 -3% 0

Zuiden 600 180 57 -21% +++

Sint-Martensstraat
Noorden 600 39 20 -3% 0

Zuiden 600 148 30 -20% +++

Wijziging in verkeersveiligheid en –leefbaarheid

Globaal

De aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg zorgt ervoor dat hoofdzakelijk doorgaand
verkeer onttrokken wordt aan de bestaande structuurwegen zoals de N79 en de R72. Dit
betekent dat dit verkeer via een veiligere omgeving kan rijden, aangezien de omleidingsweg
een pure verkeersomgeving is, zonder bebouwing en met maximale scheiding van het verkeer.
Er worden immers geen fiets- of voetpaden voorzien langs de noordoostelijke omleidingsweg.
Deze zouden geen functie hebben.

De afname van het verkeer langs de bebouwde omgeving, zoals de N79 ten westen van de
omleidingsweg, de N758-Elderseweg, de stationsomgeving heeft positieve effecten op de
verkeersveiligheid aangezien de intensiteiten dalen en dit minder mogelijke interactie met
langzaam verkeer tot gevolg heeft.

Ook de heroriëntering van de hoofdtoegang tot het ziekenhuis is een gunstig gegeven qua
verkeersveiligheid. Dit vermindert dat drukte in de woonstraat Hazelereik, die niet ingericht (of
bedoeld) voor het verwerken van dergelijk verkeer.

De realisatie van de omleidingsweg resulteert, zoals eerder aangegeven, in het voorzien van 2
extra kruispunten. Zo wordt een kruispunt voorzien ter hoogte van het ziekenhuis. Uit de
eerdere beoordeling blijkt dat dit, bij een correcte keuze qua kruispunttype, geen significante
effecten qua verkeersveiligheid omvat. De ligging in een buitenbocht is zeker een pluspunt qua
zichtbaarheid. Het kruispunt aan de N758-Baversstraat wordt voorzien van verkeerslichten. Ten
opzichte van de huidige toestand (voorrangsgeregeld met de Molenweg) is dit een verbetering.
Door het voorzien van een conflictvrije linksaf, minimaal op de hoofdas, worden hier geen
effecten op de verkeersveiligheid verwacht. Het kruispunt van de N79 met de noordoostelijke
omleidingsweg wordt voorzien van verkeerslichten met conflictvrije linksaf.

De noordoostelijke omleidingsweg wordt voorzien bij een ontwerpsnelheid van 70km/u. Dit is te
verantwoorden omwille van scheiding van de verkeersdeelnemers en de afwezigheid van
bebouwing die direct aansluiting op de weg. De rijstrookbreedte is 3,30m is voldoende om het
maatgevend conflict van bus-bus of vrachtwagen-vrachtwagen op een veilige en vlot manier te
laten verlopen.

De verkeersleefbaarheid verbetert aanzienlijk omwille van dalende intensiteiten in de
Hazelereik, de kern van Berg, de N79 ten westen van de omleidingsweg en de Elderseweg.
Ook in de stationsomgeving is dit het geval.

Concluderend kan gesteld worden dat de geplande ontwikkelingen een aanzienlijke verbetering
van de verkeersleefbaarheid in de vernoemde straten en de verkeersveiligheid tot gevolg
hebben. Ook daalt het sluipverkeer in de kern van Berg. Dit betekent een positief effect (++)
qua verkeersveiligheid en –leefbaarheid.
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Varianten in het lengteprofiel

Beide lengteprofielen kennen een maximaal hellingspercentage van 6%. Dit is aanvaardbaar.
Echter ook de lengte van de helling is relevant. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid mag het
snelheidsverschil tussen vrachtwagens en personenwagens niet te groot worden. Volgens
Handboek Wegontwerp – gebiedsontsluitingswegen (CROW, 164c) is een verschil van 20km/u
nog te accepteren. De snelheid van de vrachtwagen mag ten gevolge van de helling dus niet
meer dan 20km/u afnemen in functie van een goede verkeersveiligheid. Eventueel is 30km/u
nog acceptabel, maar dit zorgt wel voor een ongunstig effect op de verkeersveiligheid.

Bij variante 2 wordt een groter hoogteverschil overwonnen komende van het zuiden. Het gaat
om 17,00m (in totaal), over een lengte van 378;33m. Dus is dit een stijgingspercentage van
4,49%. Op basis van de grafieken11 uit Handboek Wegontwerp – gebiedsontsluitingswegen
(CROW, 164c) wordt de snelheidsterugval in deze omstandigheden geraamd op 23km/u.

In variante 1 is dit 14,12m, over een lengte van 384.55m. Dit is een stijgingspercentage van
3,7%. De geraamde snelheidsterugval is in dat geval 18km/u. Hieruit kan besloten worden dat
in variante 1 een verwaarloosbaar effect (0) van de te overwinnen helling op de
verkeersveiligheid verwacht wordt. Bij variant 2 wordt de ideale norm overschreden, maar de
uiterlijke norm niet. Vandaar dat hier een beperkt negatief effect (-) verwacht wordt. Vanuit dit
aspect is er dus een beperkte, maar geen dwingende voorkeur voor variant 1 (score -1 vs 0).

11 Beginsnelheid 80km/u
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9.3.3.3 Geplande situatie 2 t.o.v. referentiesituatie 2

Wijziging in verkeersintensiteit en doorstroming

Op figuren 11 t/m 12 in bijlage 3 worden de intensiteitenplots en de verschillenplots t.o.v.
referentiesituatie 2 weergegeven. Hieruit blijkt, tijdens de ochtendspits, dat de noordoostelijke
omleidingsweg tussen de N79 en de N758 circa 220 pae/u per richting verwerkt. Dit is iets meer
dan in ‘geplande situatie 1’. Er is voornamelijk een afname van de intensiteiten te merken in de
N79-Maastrichtersteenweg ten westen van de verknoping met de noordoostelijke
omleidingsweg, wat resulteert in een afname van de intensiteiten in de stationsomgeving. Ook
in de Hazelereik en de N758-Baversstraat ten westen van de omleidingsweg is er een afname.
In de N758 is er ten westen een beperkte toename. De intensiteiten op de zuidoostelijke
omleidingsweg worden amper beïnvloed.

Tijdens de avondspits wordt de noordoostelijke omleidingsweg meer belast, circa 300 pae/u per
richting. Dit is richting N79 aanzienlijk minder dan in ‘geplande toestand 1’. Het beeld qua
intensiteitsverschuiving is vrij gelijkaardig aan dat in de ochtendspits, maar het gaat om grotere
aantallen.

N758-Baversstraat x NO-omleidingsweg

De aannames en gehanteerde methodes zijn identiek aan deze voor geplande situatie 1.

GT2: 8u-9u GT2: 17u-18u

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 67,8% (bij cyclustijd 77
seconden)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 69,2% (bij cyclustijd 79
seconden)

Voor dit kruispunt blijkt er dus, binnen de aangenomen configuratie, geen
doorstromingsprobleem te ontstaan (0).

197 270

138 155

79 95

56 19

56 141

22 32

270 271

205 62

44 107

17 84

103 164

3 17
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Nieuw kruispunt ziekenhuis

Verkeersplanologisch en in termen van zichtbaarheid is de beoordeling zoals opgemaakt voor
geplande toestand 1 van toepassing. In termen van doorstroming worden gelijkaardige
berekeningen uitgevoerd.

GT2: 8u-9u GT2: 17u-18u

Voorrangsregeling (via Harders) Voorrangsregeling (via Harders)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 39,4% (bij cyclustijd 41
seconden)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau:49,3% (bij cyclustijd 46
seconden)

Ook qua doorstroming wijkt de beoordeling van dit kruispunt niet af van deze opgesteld voor
geplande toestand 1.

N79 Maastrichtersteenweg x NO-omleidingsweg x ZO-omleidingsweg

Dit kruispunt vormt geen onderdeel van dit project bij realisatie van de ZO-omleidingsweg cf.
variant ZO-1 uit het plan-MER

191

64

40

152

34 69

242

74

60

205

91 70
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Beoordeling op wegvakniveau

De beoordeling van de wijziging in verkeersintensiteiten en doorstroming op wegvakniveau
wordt gebaseerd op de shapefiles met spitsuurintensiteiten, die samen met de figuren van
bijlage 3 door MINT werden aangeleverd. Deze dataset was immers vollediger en de gegevens
meer gedetailleerd (geen afrondingen zoals in de figuren).

OCHTENDSPITS

De noordoostelijke omleidingsweg tussen de N79 en de N758 (projectgebied) blijkt voldoende
capaciteit te hebben om het verkeer (op wegvakniveau) af te wikkelen.

Er zijn positieve tot aanzienlijk positieve effecten te verwachten in de N79-
Maastrichtersteenweg ten westen van de omleidingsweg. Ten oosten van de omleidingsweg is
de toename van de intensiteiten in de N79 niet van die aard dat dit tot significante effecten leid
qua doorstroming.

Er zijn toenames van het verkeer in de N758-Baversstraat ten oosten van de omleidingsweg en
de N730-Bilzersteenweg ten zuiden van de Nieuwe Steenweg en dit telkens richting centrum.
Dit is een verkeersaanzuigend effect als gevolg van de ontsluitingsmogelijkheden die de
noordoostelijke omleidingsweg schept. Dit geeft aanleiding tot negatieve effecten. In de N730-
Bilzersteenweg wordt de capaciteit overschreden, richting centrum.

In de stationsomgeving zijn er aanzienlijk positieve effecten richting westen. Daarnaast zijn er
aanzienlijk positieve effecten in de Hazelereik, de Bodemweg12, de Bolleberg en de Blaarstraat,
waarbij genuanceerd moet worden dat deze straten in de referentietoestand 2 geen
doorstromingsproblemen kennen.

Globaal is het aantal wegvakken waar nadelige gevolgen verwacht worden qua doorstroming
beperkt.

Tabel 9-4: Beoordeling ochtendspits op wegvakniveau
Wegvak Richting Capaciteit

(pae/u)
Intensiteit
Ref 2 (pae/u)

Intensiteit
GT 2 (pae/u)

Verschil
(in %-punt)

Beoor-
deling

Noordoostelijke
omleidingsweg tussen N79 en
toegang ziekenhuis

Noorden 1000 Nvt 222 Nvt 0

Zuiden 1000 Nvt 228 Nvt 0

Noordoostelijke
omleidingsweg tussen
toegang ziekenhuis en N758

Noorden 1000 Nvt 193 Nvt 0

Zuiden 1000 Nvt 257 Nvt 0

Zuidoostelijke omleidingsweg
tussen N79 en Neremweg

Noorden 1000 235 254 2% 0

Zuiden 1000 254 255 0% 0

N79-Maastrichtersteenweg
tussen E313 en N618-
Viséweg

Oosten 1000 852 861 1% 0

Westen 1000 874 901 3% 0

N79-Maastrichtersteenweg
tussen omleiding en N618-
Viséweg

Oosten 1000 698 827 13% -

Westen 1000 936 958 2% 0

12 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 zoals voorzien in het RUP Siegelsmarkt maakt in de
doorrekeningen van het verkeersmodel geen onderdeel uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering
van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel
gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige wegsegmenten de effecten die in dit MER toegeschreven
worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de
beoordeling van het effect in de geplande situatie in principe herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen. Dit heeft betrekking
op de effecten beschreven voor de Bodemweg en de Bolleberg.
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Wegvak Richting Capaciteit
(pae/u)

Intensiteit
Ref 2 (pae/u)

Intensiteit
GT 2 (pae/u)

Verschil
(in %-punt)

Beoor-
deling

N79-Maastrichtersteenweg
tussen omleiding en N758

Oosten 1000 441 465 3% 0

Westen 1000 775 640 -14% +++

N79-Maastrichtersteenweg
tussen N758 en station

Noorden 900 715 662 -6% +

Zuiden 900 1066 846 -24% ++

N758-Elderseweg tussen N79
en Hazelereik

Oosten 600 215 103 -19% +++

Westen 600 332 167 -28% +++

N758-Baversstraat tussen
Hazelereik en omleidingsweg

Oosten 600 232 149 -14% +++

Westen 600 462 226 -39% +++

N758-Baversstraat ten oosten
van omleidingsweg

Oosten 600 316 272 -7% +

Westen 600 389 520 22% --
N730-Bilzersteenweg ten
noorden van Nieuwe
Steenweg

Noorden 1000 657 528 -13% +++

Zuiden 1000 782 641 -14% +++

N730-Bilzersteenweg tussen
Nieuwe Steenweg en
Driekruisenstraat

Noorden 1000 708 637 -7% +

Zuiden 1000 836 1002 17% --

N753-Nieuwe Steenweg
Oosten 1000 259 417 16% 0

Westen 1000 262 210 -5% +

N618-Viséweg ten zuiden van
N79

Noorden 1000 206 206 0% 0

Zuiden 1000 104 104 0% 0

R72 tussen N79 en
Driekruisenstraat

Wijzerzin 900 541 600 7% 0

Tegenwijzer-
zin

900 992 909 -9% 0

R72 tussen Driekruisenstraat
en N730

Wijzerzin 900 615 639 3% 0

Tegenwijzer-
zin

900 796 790 -1% 0

R72 tussen N730 en N20

Wijzerzin 900 1029 1053 3% 0

Tegenwijzer-
zin

900 935 942 1% 0

R72 tussen N20 en N79

Wijzerzin 900 1238 1263 3% 0

Tegenwijzer-
zin

900 1313 1338 3% 0

R72 tussen N79 en Dijk

Wijzerzin 900 500 481 -2% 0

Tegenwijzer-
zin

900 590 590 0% 0

R72 tussen N79 en
Moerenpoort

Wijzerzin 900 314 296 -2% 0

Tegenwijzer
zin

900 637 604 -4% 0

Jaminéstraat - Stationslaan
Oosten 1500 934 885 -3% 0

Westen 1500 1373 1150 -15% +++

N20-Luikersteenweg ten
zuiden van Wijkstraat

Noorden 1000 572 549 -2% 0

Zuiden 1000 689 666 -2% 0

Neremweg
Noorden 600 303 286 -3% 0

Zuiden 600 272 247 -4% 0

Hazelereik tussen ziekenhuis
en N758

Noorden 600 109 70 -7% +

Zuiden 600 113 26 -15% +++

Hazelereik tussen ziekenhuis
en N79

Noorden 600 122 54 -11% +++

Zuiden 600 51 7 -7% +++
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Wegvak Richting Capaciteit
(pae/u)

Intensiteit
Ref 2 (pae/u)

Intensiteit
GT 2 (pae/u)

Verschil
(in %-punt)

Beoor-
deling

Molenweg tussen N758 en
Bodemweg

Oosten 1000 286 421 14% 0

Westen 1000 129 466 34% -

Bodemweg
Noorden 600 137 0 -23% +++

Zuiden 600 315 0 -53% +++

Bolleberg
Oosten 600 282 56 -38% +++

Westen 600 48 1 -8% +

Blaarstraat
Oosten 600 142 68 -12% +++

Westen 600 26 107 14% 0

Gilliswinhof
Noorden 600 45 17 -5% 0

Zuiden 600 86 15 -12% +

Sint-Martensstraat
Noorden 600 61 32 -5% 0

Zuiden 600 100 30 -12% +

AVONDSPITS

Tijdens de avondspits worden voornamelijk gunstige effecten verwacht. Er zijn amper 3
wegvakken, waar een beperkt negatief effect verwacht wordt. Het gaat om de N73-
Bilzersteenweg ten zuiden van de Nieuwe Steenweg richting zuiden (stad). Hier zorgt een
toename van het intensiteit voor een overschrijding van de 80%-drempel, waardoor gehinderde
doorstroming mogelijk is. Ook de N753-Nieuwe Steenweg richting oosten wordt omwille van de
hogere intensiteiten beperkt negatief beoordeeld. Echter de doorstroming blijkt op een
aanvaardbaar niveau. De Molenweg wordt beter benut. Richting westen zorgt dit op basis van
het significantiekader voor een beperk negatief effect, maar ook hier wordt de doorstroming (op
wegvakniveau) niet in het gedrang gebracht.

Er zijn aanzienlijk positieve effecten in de N79 ten westen van de omleidingsweg, de N758-
Baversstraat, de N730-Bilzersteenweg ten noorden van de omleidingsweg, de N20-
Luikersteenweg ten zuiden van de Wijkstraat, de Hazelereik, de Bodemweg13, de Bolleberg, de
Blaarstraat, de Gilliswinhof en de Sint-Martensstraat.

Langs de R72 gaat het voornamelijk om lichte afnames van de intensiteiten die meestal niet tot
een significant verschil qua doorstroming leiden.

Tabel 9-5: Beoordeling avondspits op wegvakniveau
Wegvak Richting Capaciteit

(pae/u)
Intensiteit
Ref 2 (pae/u)

Intensiteit
GT 2 (pae/u)

Verschil (in
%-punt)

Beoor-
deling

Noordoostelijke omleidingsweg
tussen N79 en toegang
ziekenhuis

Noorden 1000 Nvt 276 Nvt 0

Zuiden 1000 Nvt 333 Nvt 0

Noordoostelijke omleidingsweg
tussen toegang ziekenhuis en
N758

Noorden 1000 Nvt 264 Nvt 0

Zuiden 1000 Nvt 317 Nvt 0

Zuidoostelijke omleidingsweg
tussen N79 en Neremweg

Noorden 1000 463 443 -2% 0

Zuiden 1000 263 279 2% 0

13 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 zoals voorzien in het RUP Siegelsmarkt maakt in de
doorrekeningen van het verkeersmodel geen onderdeel uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering
van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel
gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige wegsegmenten de effecten die in dit MER toegeschreven
worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de
beoordeling van het effect in de geplande situatie in principe herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen. Dit heeft betrekking
op de effecten beschreven voor de Bodemweg en de Bolleberg.
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Wegvak Richting Capaciteit
(pae/u)

Intensiteit
Ref 2 (pae/u)

Intensiteit
GT 2 (pae/u)

Verschil (in
%-punt)

Beoor-
deling

N79-Maastrichtersteenweg
tussen E313 en N618-Viséweg

Oosten 1000 1085 1092 1% 0

Westen 1000 1042 1045 0% 0

N79-Maastrichtersteenweg
tussen omleiding en N618-
Viséweg

Oosten 1000 985 970 -2% 0

Westen 1000 1011 1042 3% 0

N79-Maastrichtersteenweg
tussen omleiding en N758

Oosten 1000 491 499 1% 0

Westen 1000 815 667 -15% +++

N79-Maastrichtersteenweg
tussen N758 en station

Noorden 900 719 677 -5% 0

Zuiden 900 997 744 -28% +++

N758-Elderseweg tussen N79
en Hazelereik

Oosten 600 204 105 -17% +++

Westen 600 244 58 -31% +++

N758-Baversstraat tussen
Hazelereik en omleidingsweg

Oosten 600 245 139 -18% +++

Westen 600 288 91 -33% +++

N758-Baversstraat ten oosten
van omleidingsweg

Oosten 600 518 458 -10% +

Westen 600 335 440 18% 0

N730-Bilzersteenweg ten
noorden van Nieuwe Steenweg

Noorden 1000 718 481 -24% +++

Zuiden 1000 718 561 -16% +++

N730-Bilzersteenweg tussen
Nieuwe Steenweg en
Driekruisenstraat

Noorden 1000 833 668 -17% +++

Zuiden 1000 761 881 12% -

N753-Nieuwe Steenweg
Oosten 1000 229 440 21% -

Westen 1000 303 238 -7% +

N618-Viséweg ten zuiden van
N79

Noorden 1000 227 213 -1% 0

Zuiden 1000 163 162 0% 0

R72 tussen N79 en
Driekruisenstraat

Wijzerzin 900 555 550 -1% 0

Tegenwijzer-
zin

900 990 955 -4% 0

R72 tussen Driekruisenstraat en
N730

Wijzerzin 900 571 551 -2% 0

Tegenwijzer-
zin

900 746 711 -4% 0

R72 tussen N730 en N20

Wijzerzin 900 1028 1016 -1% 0

Tegenwijzer-
zin

900 948 941 -1% 0

R72 tussen N20 en N79

Wijzerzin 900 1235 1261 3% 0

Tegenwijzer-
zin

900 1401 1428 3% 0

R72 tussen N79 en Dijk

Wijzerzin 900 518 489 -3% 0

Tegenwijzer-
zin

900 712 653 -7% +

R72 tussen N79 en Moerenpoort

Wijzerzin 900 390 323 -7% +

Tegenwijzer-
zin

900 629 580 -5% +

Jaminéstraat - Stationslaan
Oosten 900 1055 999 -4%

Westen 900 1360 1167 -13% 0

N20-Luikersteenweg ten zuiden
van Wijkstraat

Noorden 1000 689 652 -4% +++

Zuiden 1000 1040 973 -7% 0

Neremweg
Noorden 600 326 285 -7% 0

Zuiden 600 445 359 -14% +
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Wegvak Richting Capaciteit
(pae/u)

Intensiteit
Ref 2 (pae/u)

Intensiteit
GT 2 (pae/u)

Verschil (in
%-punt)

Beoor-
deling

Hazelereik tussen ziekenhuis en
N758

Noorden 600 127 30 -16% +++

Zuiden 600 132 37 -16% +++

Hazelereik tussen ziekenhuis en
N79

Noorden 600 117 39 -13% +++

Zuiden 600 91 21 -12% +++

Molenweg tussen N758 en
Bodemweg

Oosten 1000 392 522 13% 0

Westen 1000 121 453 33% -

Bodemweg
Noorden 600 138 0 -23% +++

Zuiden 600 382 0 -64% +++

Bolleberg
Oosten 600 354 34 -53% +++

Westen 600 107 5 -17% +++

Blaarstraat
Oosten 600 180 120 -10% +

Westen 600 52 96 7% 0

Gilliswinhof
Noorden 600 48 19 -5% 0

Zuiden 600 236 117 -20% +++

Sint-Martensstraat
Noorden 600 54 26 -5% +

Zuiden 600 181 63 -20% +++
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Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor
de ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1
uit het plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd
om ook het tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2)
verder te onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit
tracé de effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Verkeersintensiteiten en doorstroming
Voor de relevante wegsegmenten wordt hieronder nagegaan of er een verschil is qua
intensiteiten tussen de gewijzigde geplande situatie 2 (GT2 met realisatie zuidoostelijke
omleidingsweg cf ZO-2) en de oorspronkelijke geplande situatie 2 (GT2 met realisatie
zuidoostelijke omleidingsweg cf ZO-1).

OCHTENDSPITS

Wegvak Richting Capaciteit
(pae/u)

Intensiteit Ref
2 (pae/u)

Intensiteit
oorspronkelijke
GT 2 (pae/u)

Intensiteit
aangepaste
GT 2 (pae/u)

Noordoostelijke
omleidingsweg tussen
N79 en toegang
ziekenhuis

Noorden 1000 Nvt 222 180

Zuiden 1000 Nvt 228 180

Noordoostelijke
omleidingsweg tussen
toegang ziekenhuis en
N758

Noorden 1000 Nvt 193 160

Zuiden 1000 Nvt 257 220

N79-
Maastrichtersteenweg
tussen omleiding en
N758-Baversstraat

Oosten 1000 441 465 720

Westen 1000 775 640 530

N79-
Maastrichtersteenweg
tussen N758 en station

Noorden 900 715 662 720

Zuiden 900 1066 846 1200

N758-Elderseweg
tussen N79 en
Hazelereik

Oosten 600 215 103 110

Westen 600 332 167 220

N758-Baversstraat
tussen Hazelereik en
omleidingsweg

Oosten 600 232 149 150

Westen 600 462 226 280

N758-Baversstraat ten
oosten van
omleidingsweg

Oosten 600 316 272 280

Westen 600 389 520 510

Molenweg tussen N758
en Bodemweg

Oosten 1000 286 421 500

Westen 1000 129 466 470

Uit deze tabel blijkt dat op de N79 tussen noordoostelijke en zuidoostelijke omleidingsweg de
intensiteiten in de gewijzigde geplande situatie 2 hoger liggen dan in de oorspronkelijke
geplande situatie 2, wat logisch is. De noordoostelijke omleidingsweg zelf kent lagere
intensiteiten.

Op de N758 worden iets hogere intensiteiten verwacht, maar deze liggen nog steeds lager
dan in de referentietoestand 2.
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AVONDSPITS

Wegvak Richting Capaciteit
(pae/u)

Intensiteit Ref
2 (pae/u)

Intensiteit
oorspronkelijke
GT 2 (pae/u)

Intensiteit
aangepaste
GT 2 (pae/u)

Noordoostelijke
omleidingsweg tussen
N79 en toegang
ziekenhuis

Noorden 1000 Nvt 276 240

Zuiden 1000 Nvt 333 360

Noordoostelijke
omleidingsweg tussen
toegang ziekenhuis en
N758

Noorden 1000 Nvt 264 220

Zuiden 1000 Nvt 317 330

N79-
Maastrichtersteenweg
tussen omleiding en
N758-Baversstraat

Oosten 1000 491 499 570

Westen 1000 815 667 700

N79-
Maastrichtersteenweg
tussen N758 en station

Noorden 900 719 677 810

Zuiden 900 997 744 1090

N758-Elderseweg
tussen N79 en
Hazelereik

Oosten 600 204 105 190

Westen 600 244 58 190

N758-Baversstraat
tussen Hazelereik en
omleidingsweg

Oosten 600 245 139 190

Westen 600 288 91 210

N758-Baversstraat ten
oosten van
omleidingsweg

Oosten 600 518 458 520

Westen 600 335 440 410

Molenweg tussen N758
en Bodemweg

Oosten 1000 392 522 690

Westen 1000 121 453 440

De conclusies zijn gelijkaardig aan deze van de ochtendspits. De N79 tussen beide
omleidingswegen wordt uiteraard zwaarder belast. Dit is evenwel te wijten aan de tracékeuze
van de ZO-omleidingsweg en nauwelijks beïnvloed door de NO-omleidingsweg.

De N758 wordt in de aangepaste geplande situatie 2  meer belast dan in de oorspronkelijke
geplande situatie 2, maar minder dan in de (oorspronkelijke) referentietoestand 2 (voor de
gewijzigde referentietoestand 2 is geen modellering doorgevoerd en is zodoende geen
cijfermateriaal beschikbaar – zie actualisatiekader onder § 9.2.5.5).

Globaal kan gesteld worden dat, voor wat betreft de effecten die te wijten zijn aan de NO-
omleidingsweg, de keuze van het tracé van de ZO-omleidingsweg cf ZO-2 niet tot een
negatiever beoordeling leidt. De conclusies van de effectbeoordeling van de oorspronkelijke
geplande situatie 2  blijven behouden qua ‘Wijziging in verkeersintensiteit en doorstroming’.
Hierdoor wijzigen de overige effectgroepen evenmin.
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N79 Maastrichtersteenweg x NO-omleidingsweg

Bij wijziging van het tracé van de ZO-omleidingsweg zoals beschreven onder § 5.1.2, vormt
het kruispunt N79 Maastrichtersteenweg x NO-omleidingsweg geen onderdeel meer van de
ZO-omleidingsweg, en dient dit alsnog als onderdeel van de NO-omleidingsweg besproken te
worden.
Voor dit kruispunt wordt in deze situatie uitgegaan van een lichtengeregelde oplossing, met
een linksvoorsorteerstrook op elke relevante tak. Op basis van de nieuwe doorrekeningen
wordt een inschatting van de afwikkelingscapaciteit opgemaakt.

Figuur 9-24: Zoom NO (zonder ZO) links 8u-9u, rechts 17u-18u

De afslaande stromen zijn niet bekend. Daarom wordt verondersteld dat het verkeer in de
NO-omleidingsweg evenredig verdeeld is over beide zijden van de N79. Via de methode van
Webster kan bepaald worden dat tijdens de ochtendspits de verzadigingsgraad 65,4%
bedraagt bij een cyclusduur van 120 seconden. Voor de avondspits is dit 74,3%.

Er wordt dus een verwaarloosbaar effect (0) verwacht.

Wijziging in verkeersveiligheid en –leefbaarheid

Globaal

De aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg zorgt ervoor dat hoofdzakelijk doorgaand
verkeer onttrokken wordt aan de bestaande structuurwegen zoals de N79 en de R72. Dit
betekent dat dit verkeer via een veiligere omgeving kan rijden, aangezien de omleidingsweg
een pure verkeersomgeving is, zonder bebouwing en met maximale scheiding van het verkeer.
Er worden immers geen fiets- of voetpaden voorzien langs de noordoostelijke omleidingsweg.
Deze zouden geen functie hebben.

De afname van het verkeer langs de bebouwde omgeving, zoals de N79 ten westen van de
omleidingsweg, de N758-Elderseweg, de stationsomgeving heeft positieve effecten op de
verkeersveiligheid aangezien de intensiteiten dalen en dit minder mogelijke interactie met
langzaam verkeer tot gevolg heeft. Ook de zuidoostelijke omleidingsweg zorgt voor een
onttrekking van het verkeer aan de bebouwde omgeving.

Verder geldt dezelfde beoordeling als voor geplande toestand 1.

Concluderend kan gesteld worden dat de geplande ontwikkelingen een aanzienlijke verbetering
van de verkeersleefbaarheid in de vernoemde straten en de verkeersveiligheid tot gevolg
hebben. Ook daalt het sluipverkeer in de kern van Berg. Dit betekent een positief effect (++)
qua verkeersveiligheid en –leefbaarheid.
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Varianten in het lengteprofiel

Dit is identiek aan de beoordeling van geplande toestand 1.

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Aangezien uit voorgaande blijkt dat de intensiteiten in de aangepaste situatie 2 niet zo veel
afwijken van deze in de oorspronkelijke situatie 2, wijzigen deze beoordelingen evenmin.
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9.4 Effectbespreking en beoordeling in combinatie met relevante ontwikkelingen

9.4.1.1 Geplande situatie 2 met het knippen van de N79 t.h.v. het station

Op figuren 23 t/m 26 worden de intensiteitenplots en de verschillenplots t.o.v. referentiesituatie
2 weergegeven. Het voorzien van een knip t.h.v. het station zorgt ervoor dat de noordoostelijke
omleidingsweg veel meer benut wordt. Het gedeelte tussen de N79-Maastrichtersteenweg en
de N758-Baversstraat krijgt in de ochtendspits circa 850 pae/u (beide richtingen samen) te
verwerken. In de geplande situatie 2 zonder knip is dit circa 450 pae/u. De intensiteit verdubbelt
dus bijna. Op het wegvak tussen de N730-Bilzersteenweg en de N758-Baverstraat (bestaande
gedeelte Molenweg) gaat het om hogere intensiteiten. Richting N758-Baversstraat is dit in de
ochtendspits 890 pae/u. Bij een capaciteit van 1000 pae/u (zie eerder) bedraagt de IC-
verhouding in deze richting tijdens de ochtendspits 89%. Dit zou een beperkt negatief effect
zijn.

Tijdens de avondspits is de toename van het verkeer op de noordoostelijke omleidingsweg
tussen de N79-Maastrichtersteenweg en de N758-Baversstraat beperkter. Dit is deels te
verklaren vanuit het feit dat zonder knip (dus GT2)  de noordoostelijke omleidingsweg tijdens de
avondspits beter benut wordt dan tijdens de ochtendspits. Het gaat het om circa 650 pae/u
(beide richtingen samen), met knip, tegenover 600 pae/u zonder knip. Het wegvak tussen de
N730-Bilzersteenweg en de N758-Baverstraat (bestaande gedeelte Molenweg) krijgt echter 950
pae/u te verwerken richting N758-Baversstraat. De IC-verhouding wordt dan 95%, wat een
negatief effect betekent.

Ook op andere wegen zorgt het knippen van de N79 t.h.v. het station voor verschuivingen in de
intensiteiten. Zo is er een duidelijke afname in de stationsomgeving (van meer dan 1000 pae/u
per richting naar een 100-tal) en langs de R72, hoofdzakelijk ten oosten van de N730-
Bilzersteenweg (van 600 à 800 pae/u per richting naar 300 à 400). De hele omgeving tussen
het spoor en beide omleidingswegen wordt natuurlijk ook minder belast.

De zuidoostelijke omleidingsweg zou drukker worden. Een nadelig effect is de verdere toename
van de intensiteiten in de N730-Bilzersteenweg ten zuiden van de noordoostelijke
omleidingsweg. Zelfs zonder knip aan het station liggen de intensiteiten hier hoog. Met de knip
stijgen ze tot ver boven de capaciteitsgrens.

Het knippen van de N79 t.h.v. het station zorgt op zich voor een wijziging van de bereikbaarheid
van het centrum, meer bepaald in de richting van het ziekenhuis en de E313. Er is geen direct
effect op de mate van bereikbaarheid die resulteert uit de aanleg van de noordoostelijke
omleidingsweg.

De hogere benutting van beide omleidingswegen is an sich een gunstig gegeven. Deze wegen
kennen geen of amper bebouwing, scheiding van de verkeersdeelnemers en moderne,
aangepaste infrastructuur. Het verkeer kan hier op een veiligere manier circuleren. Meer
verkeer op de omleidingswegen betekent grofweg dat er minder verkeer is op de bestaande
wegen, voornamelijk stationsomgeving, een gedeelte van de R72, de omgeving tussen het
spoor en de omleidingswegen, … wat gunstig is qua verkeersveiligheid en leefbaarheid. De
verdere toename van het verkeer langs de N730-Bilzersteenweg geeft dan weer aanleiding
nadelige effecten op de verkeersveiligheid. Hoge intensiteiten op deze wegen kunnen
aanleiding geven tot sluipverkeer.
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N758-Baversstraat x NO-omleidingsweg

De aannames en gehanteerde methodes zijn identiek aan deze voor geplande situatie 2.

GT2 + knip station: 8u-9u GT2 + knip station: 17u-18u

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 76,5% (bij cyclustijd 96
seconden)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 76,0% (bij cyclustijd 95
seconden)

Voor dit kruispunt blijkt er dus, binnen de aangenomen configuratie, geen
doorstromingsprobleem te ontstaan (0). In vergelijking met geplande situatie 2 stijgen de IC-
verhouding natuurlijk wel.

Nieuw kruispunt ziekenhuis

Verkeersplanologisch en in termen van zichtbaarheid is de beoordeling zoals opgemaakt voor
geplande toestand 2 van toepassing. In termen van doorstroming worden gelijkaardige
berekeningen uitgevoerd.

GT2 + knip station: 8u-9u GT2 + knip station: 17u-18u

214 106

396 83

274 122

126 39

35 241

38 42

411 69

152 52

363 92

85 115

26 289

1 23

483

73

43

279

31 58

171

75

73

354

78 67
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Voorrangsregeling (via Harders) Voorrangsregeling (via Harders)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 58,6% (bij cyclustijd 52
seconden)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau:47,1% (bij cyclustijd 44
seconden)

Ook qua doorstroming wijkt de beoordeling van dit kruispunt niet af van deze opgesteld voor
geplande toestand 2. De IC-verhoudingen liggen wel hoger dan voor geplande toestand 2, maar
blijven steeds onder de grenswaarden van ongeremde doorstroming.

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Uit het voorgaande blijkt dat de intensiteiten uit de gewijzigde geplande situatie 2 relatief weinig
afwijken van deze uit de oorspronkelijke geplande situatie 2. De globale bevindingen voor wat
betreft de interactie met een mogelijke knip aan het station zullen gelijkaardig zijn. Zo zal de
noordoostelijke omleiding veel meer benut worden, indien men knipt in de N79 aan het station,
maar niet meer dan het geval is voor de oorspronkelijke geplande situatie 2.  Voor de
effectbespreking van de NO-omleidingsweg is de hierboven beschreven situatie aldus een
worst case.  Wijzigingen op andere wegsegmenten in de gewijzigde geplande situatie 2 zijn
desgevallend toe te schrijven aan het tracé van de ZO-omleidingsweg en dienen dan ook in de
milieubeoordeling van dat project beoordeeld te worden.
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9.4.1.2 Geplande situatie 2 met het voorzien van een link van de ZO-omleiding met de
Moerenpoort

Op figuren 15 t/m 22 worden de intensiteitenplots en de verschillenplots t.o.v. referentiesituatie
2 weergegeven. Hieruit blijkt dat deze link voornamelijk een effect heeft op het gebruik van de
zuidoostelijke omleidingsweg, waarbij het verkeer afneemt in de N79-Maastrichtersteenweg, de
stationsomgeving en het oostelijk deel van de R72.

De intensiteiten op de noordoostelijke omleidingsweg worden zeer weinig beïnvloed door het
voorzien van deze link. De interactie tussen de effecten van de noordoostelijke omleidingsweg
en het voorzien van deze knip is zeer beperkt.

N758-Baversstraat x NO-omleidingsweg

De aannames en gehanteerde methodes zijn identiek aan deze voor geplande situatie 2.

GT2 + link Moerenpoort: 8u-9u GT2 + link Moerenpoort: 17u-18u

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 60,7% (bij cyclustijd 67
seconden)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 72,4% (bij cyclustijd 86
seconden)

Voor dit kruispunt blijkt er dus, binnen de aangenomen configuratie, geen
doorstromingsprobleem te ontstaan (0).
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Nieuw kruispunt ziekenhuis

Verkeersplanologisch en in termen van zichtbaarheid is de beoordeling zoals opgemaakt voor
geplande toestand 2 van toepassing. In termen van doorstroming worden gelijkaardige
berekeningen uitgevoerd.

GT2 + link Moerenpoort: 8u-9u GT2 + link Moerenpoort: 17u-18u

Voorrangsregeling (via Harders) Voorrangsregeling (via Harders)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 44,3% (bij cyclustijd 43
seconden)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau:45,6% (bij cyclustijd 44
seconden)

Ook qua doorstroming wijkt de beoordeling van dit kruispunt niet veel af van deze opgesteld
voor geplande toestand 2.
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Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Uit het voorgaande blijkt dat de intensiteiten op de noordoostelijke omleiding amper beïnvloed
worden door een eventuele link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort. Dit zal ook zo zijn in
de gewijzigde geplande situatie 2.
Wijzigingen op andere wegsegmenten in de gewijzigde geplande situatie 2 zijn desgevallend
toe te schrijven aan het tracé van de ZO-omleidingsweg en dienen dan ook in de
milieubeoordeling van dat project beoordeeld te worden.

9.4.1.3 Geplande situatie 2 met het knippen van de N79 t.h.v. het station én het voorzien
van een link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort

Op figuren 27 t/m 34 worden de intensiteitenplots en de verschillenplots t.o.v. geplande situatie
2 met knip aan het station weergegeven. Hieruit blijkt dat het verkeer van de N79-
Maastrichtersteenweg hoofdzakelijk verschuift naar de zuidoostelijke omleidingsweg om dan via
de link met de Moerenpoort de R72 te bereiken. De toename van de intensiteiten in de
noordoostelijke omleidingsweg in vergelijking met geplande situatie 2 is relatief beperkt. Het
gaat om een toename van 100 tot 200 pae/u per uur per richting.

N758-Baversstraat x NO-omleidingsweg

De aannames en gehanteerde methodes zijn identiek aan deze voor geplande situatie 2.

GT2 + knip station + link Moerenpoort: 8u-9u GT2 + knip station + link Moerenpoort: 17u-18u

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 69,5% (bij cyclustijd 80
seconden)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 76,6% (bij cyclustijd 97
seconden)

Voor dit kruispunt blijkt er dus, binnen de aangenomen configuratie, geen
doorstromingsprobleem te ontstaan (0).
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Nieuw kruispunt ziekenhuis

Verkeersplanologisch en in termen van zichtbaarheid is de beoordeling zoals opgemaakt voor
geplande toestand 2 van toepassing. In termen van doorstroming worden gelijkaardige
berekeningen uitgevoerd.

GT2 + knip station + link Moerenpoort: 8u-9u GT2 + knip station + link Moerenpoort: 17u-18u

Voorrangsregeling (via Harders) Voorrangsregeling (via Harders)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 44,9% (bij cyclustijd 44
seconden)

Verkeerslichtengeregeld (via Webster)
I/C kruispuntniveau: 54,7% (bij cyclustijd 49
seconden)

Ook qua doorstroming wijkt de beoordeling van dit kruispunt niet veel af van deze opgesteld
voor geplande toestand 2.
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Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Uit het voorgaande blijkt een beperkte toename op de NO-omleidingsweg in de cumulatieve
situatie met link Moerenpoort én knip station. Deze toename zal in de gewijzigde geplande
situatie 2 alvast niet groter zijn. Wijzigingen op andere wegsegmenten in de gewijzigde
geplande situatie 2 zijn desgevallend toe te schrijven aan het tracé van de ZO-omleidingsweg
en dienen dan ook in de milieubeoordeling van dat project beoordeeld te worden.een beperkte
toename .

9.4.1.4 Masterplan R72

Uit de voorlopige versie van het Masterplan (nog niet bekrachtigd door de GBC / RMC) blijkt dat
er geen draagvlak is voor een knip aan de spoorwegbrug en een link met de Moerenpoort.

Men wil in de R72 inzetten op:
· Realisatie omleidingswegen
· Elimineren kruispunt Koninksempoort (N614a)
· Verplaatsen voetgangersoversteken St-Truiderpoort
· Vereenvoudigen kruispunten Hasseltsepoort en Bilzerpoort
· Herinrichting kruispunt Ring-Stationslaan

Deze maatregelen zijn gericht op het verbeteren van de R72 en hebben geen direct
cumulatieve effecten met de noordoostelijke omleiding.

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Uit het voorgaande blijkt dat de intensiteiten uit de aangepaste geplande situatie 2 relatief
weinig afwijken van deze uit de oorspronkelijke geplande situatie 2. De globale bevindingen
zullen gelijkaardig zijn.
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9.5 Milderende maatregelen en aanbevelingen

De milderende maatregelen hebben hoofdzakelijk betrekking op de aanpak van
doorstromingsproblemen op wegvakken die omwille van de realisatie van de noordoostelijke
omeidingsweg bijkomende belast worden. Voor 2 van deze locaties, namelijk N730-
Bilzersteenweg tussen Nieuwe Steenweg en Driekruisenstraat en R72 tussen N20 en N79,
worden in het in opmaak zijnde masterplan R72 reeds maatregelen voorgesteld. Daarnaast kan
de toename van het verkeer in de N758- Baversstraat ten oosten van de noordoostelijke
omleidingsweg (voornamelijk richting omleidingsweg) gemilderd worden door de groentijd aan
de verkeerslichten te beperken en zo een filter te introduceren om deze ongewenste toename
langs de Baversstraat tegen te gaan.

In de onderstaande tabel is een onderscheid gemaakt tussen de maatregelen voor geplande
toestand 1 en deze voor geplande toestand 2. Alle milderende maatregelen zijn van toepassing
op lengteprofiel variante 1 en 2.
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In variante 1 van het lengteprofiel blijft de mogelijkheid bestaan om op maaiveldniveau een
fietsverbinding te behouden. Dit is evenwel een opportuniteit en geen noodzaak. Indien men dit
op termijn zou wensen, dan is niet enkel een overbrugging nodig, maar dient tevens het
onverharde gedeelte van de Bergerstraat aangepakt moet worden om het fietscomfort voor
functionele fietsers te verhogen.

Voor het kruispunt van de noordoostelijke omleidingsweg met de N758-Baversstraat wordt
volgende aanbevelingen gemaakt (minimaal):
· Voorzien van verkeerslichtengeregeld kruispunt, zoals in de projectomschrijving voorzien.
· De as noordoostelijke omleidingsweg – bestaande Molenweg wordt verondersteld de

hoofdas te zijn. Hier wordt een linksvoorsorteerstrook op beide takken voorzien.
· De verkeerslichtenregeling wordt uitgevoerd met een conflictvrije linksafbeweging op alle

takken.

Het kruispunt van de noordoostelijke omleidingsweg met de toegangsweg naar het ziekenhuis
kan met een voorrangsregeling voorzien worden, waarbij de mogelijkheid om dit om te vormen
tot een verkeerslichtengeregeld kruispunt voorzien wordt, met volgende minimale specificaties:
· Linksvoorsorteerstrook in de noordoostelijke omleidingsweg komende van het zuiden
· 1 rijstrook komende van het ziekenhuis
· 1 rijstrook komende van het noorden
· Op 5m voor het kruisingsvlak moet men vanuit de zijtak, bij 70km/u op de voorrangsweg, het

verkeer op de voorrangsweg kunnen zien vanaf minimaal 125m.
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· Linksvoorsorteerstrook in de noordoostelijke
omleidingsweg komende van het zuiden

· 1 rijstrook komende van het ziekenhuis
· 1 rijstrook komende van het noorden
· Voorzien mogelijkheden omvorming tot VRI
· Op 5m voor het kruisingsvlak moet men vanuit

de zijtak, bij 70km/u op de voorrangsweg, het
verkeer op de voorrangsweg kunnen zien
vanaf minimaal 125m.

X X X X X
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9.6 Synthese

Op het vlak van bereikbaarheid zorgt de noordoostelijke omleidingsweg voor meer
mogelijkheden op microniveau. Zeker voor het ziekenhuis zal de bereikbaarheid verbeteren.
Waar het ziekenhuis in de bestaande toestand via een woonstraat (Hazelereik) bereikbaar is,
zal dit in de toekomst via de noordoostelijke omleidingsweg gebeuren. Dit is een weg die
uitgerust is voor een substantiële hoeveelheid verkeer en die op termijn mogelijks geselecteerd
zal worden als secundaire weg (zie mobiliteitsplan). De fietsbereikbaarheid wordt niet significant
aangetast door de realisatie van de omleidingsweg. De lokale fietsroute via de Bergerstraat
wordt wel afgesneden, maar de omrijfactor blijft onder de maximaal toelaatbare factor.

Qua verkeersintensiteit en doorstroming is de situatie zeer divers. Afhankelijk van het
beschouwde wegvak varieert de beoordeling voor geplande toestand 1 (voor milderende
maatregelen) van aanzienlijk negatief tot aanzienlijk positief. Voor de precieze beoordeling per
wegvak wordt verwezen naar eerdere tabellen. Er kan worden gesteld dat er 4 wegvakken zijn
waar aanzienlijk negatieve of negatieve effecten verwacht worden. Het gaat om N730-
Bilzersteenweg tussen Nieuwe Steenweg en Driekruisenstraat, N758-Baversstraat ten oosten
van omleidingsweg, R72 tussen N20 en N79 en N79-Maastrichtersteenweg tussen de
omleidingsweg en de N618-Viséweg. Behalve voor deze laatste kunnen de effecten gemilderd
worden.

Voor geplande toestand 2 is dit gelijkaardig, maar zijn de effecten minder negatief. Het is
logisch dat omwille van de beschikbaarheid van de zuidoostelijke omleidingsweg het verkeer
over een extra weg verdeeld kan worden, waardoor de intensiteiten op de kritische wegvakken
iets lager ligt.

Voor het kruispunt noordoostelijke omleidingsweg x N758-Baversstraat, dat met verkeerslichten
uitgerust wordt, wordt een vlotte doorstroming verwacht. De berekeningen geven aan dat de IC-
verhouding onder de drempelwaarde blijft bij een aanvaardbare cyclustijd. Volgende aannames
qua kruispuntconfiguratie werden hierbij voorzien:
· De as noordoostelijke omleidingsweg – bestaande Molenweg wordt verondersteld dat

hoofdas te zijn. Hier wordt een linksvoorsorteerstrook op beide takken voorzien.
· De verkeerslichtenregeling wordt uitgevoerd met een conflictvrije linksafbeweging op alle

takken.

Het kruispunt van de noordoostelijke omleidingsweg met de toegangsweg tot het ziekenhuis
kan voorzien worden met een voorrangsregeling. Op termijn kan het noodzakelijk zijn
verkeerslichten te plaatsen (zie § 9.7 Leemten in de kennis). Volgende aannames qua
kruispuntconfiguratie werden hierbij voorzien:
· Linksvoorsorteerstrook in de noordoostelijke omleidingsweg komende van het zuiden
· 1 rijstrook komende van het ziekenhuis
· 1 rijstrook komende van het noorden
· Op 5m voor het kruisingsvlak moet men vanuit de zijtak, bij 70km/u op de voorrangsweg, het

verkeer op de voorrangsweg kunnen zien vanaf minimaal 125m.

Bij de opmaak van dit project-MER waren nog geen specificaties bekend omtrent het ontwerp
van het knooppunt van de NO-omleiding met het AZ Vesalius. Ondertussen werd dit knooppunt
evenwel verder uitgewerkt. Kort voor de indiening van het ontwerp-MER werd een eerste
voorstel uitgewerkt, waarbij geopteerd werd voor een langgerekt keerpunt. Aanvullend op de
effectbespreking formuleert de mobiliteitsdeskundige hier de volgende bedenkingen bij:
· een systeem met een lange keerlus is in principe goed voor de verkeersveiligheid. De

aansluiting zelf wordt hierdoor een rechts-in – rechts-uit, wat veiliger is;
· om dit systeem leesbaar te maken voor de weggebruikers zal duidelijke bewegwijzering

voorzien moeten worden, want, komende van het ziekenhuis moet men ‘rechtsaf’ wanneer
men in feite linksaf wil.
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· nadeel van dit systeem is dat er in een latere fase geen verkeerslichten kunnen geplaatst
worden als de verkeersafwikkeling dit toch zou vereisen

· op de schets hierboven zijn de invoegstroken te kort voorzien, waardoor voertuigen ofwel
met 2 naast elkaar (invoeger en doorgaand voertuig) zullen rijden, ofwel zullen stoppen aan
het begin van de invoegstrook om op de doorgaande strook in te voegen. Een mogelijke
oplossing is om geen invoegstroken te voorzien, maar om de keerlus haaks op de
doorgaande strook te laten uitkomen. Zo heeft men een goed zicht op het verkeer op de
doorgaande strook

· de waterbuffer in de buitenbocht voor verkeer komende uit zuidelijke richting houdt mogelijks
een extra veiligheidsrisico in wanneer wagens uit de bocht gaan. Hiermee dient bij de
concretisering van het ontwerp rekening gehouden te worden.

Qua verkeersveiligheid en –leefbaarheid wordt een positief effect verwacht, omwille van de
verschuiving van het verkeer van bestaande wegen met gemengd verkeer, naar een nieuwe,
aangepaste weg met scheiding van de verkeersdeelnemers.

Qua verkeersveiligheid is er een klein verschil tussen lengteprofiel variante 1 en 2. In variante 2
is de snelheidsterugval bij het oprijden van de helling door vrachtverkeer hoger dan wat ideaal
zou zijn. In variante 1 is dit niet het geval.

Uit de effectbespreking in combinatie met relevante ontwikkelingen blijkt dat het knippen ter
hoogte van de stationsomgeving voor een hogere benutting van de noordoostelijke
omleidingsweg zorgt, maar ook voor een nog hogere belasting van kritische wegvakken. Op
kruispuntniveau blijkt dat voor beide beschouwde kruispunten een vlotte doorstroming mogelijk
is, maar de IC-verhouding stijgt natuurlijk wel.

Het voorzien van een link tussen de zuidoostelijke omleidingsweg en de Moerenpoort blijkt
weinig effect op de noordoostelijke omleidingsweg te hebben. Ook dat is vlotte doorstroming
mogelijk voor beide beschouwde kruispunten.

Een combinatie van een knip van de N79 t.h.v. het station en een link tussen de zuidoostelijke
omleidingsweg en de Moerenpoort blijkt eveneens relatief weinig effect op de noordoostelijke
omleidingsweg en de beschouwde kruispunten te hebben.

Beoordeling
vóór milderende maatregelen

Beoordeling
incl milderende maatregelen

Geplande toestand 1 Geplande toestand 2 Geplande toestand 1 Geplande toestand 2
Lengteprofielvariant Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2

Effectgroep ‘wijziging
in bereikbaarheid van
functies’

+ + + + + + + +

Effectgroep ‘wijziging
in verkeersintensiteit
en doorstroming’
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/0/+/++/

+++
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/0/+/++/
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/+/+/++/
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/+/+/++/
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+++

--
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Effectgroep ‘wijziging
in verkeersveiligheid
en – leefbaarheid’

0/++ -/++ 0/++ -/++ 0/++ -/++ 0/++ -/++
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Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Uit de modeldoorrekeningen blijkt dat de intensiteiten uit de gewijzigde geplande situatie 2
relatief weinig afwijken van deze uit de oorspronkelijke geplande situatie 2. De globale
bevindingen zullen gelijkaardig zijn.

9.7 Leemten in de kennis

Het gebruik van het stedelijk verkeersmodel is een logische keuze gelet op de uitgestrektheid
van het studiegebied. Dit model is een instrument dat zich leent om uitspraken te doen op een
dergelijke schaal. Echter een verkeersmodel is steeds een vereenvoudigde weergave van de
werkelijkheid. Het is geschikt om tendensen te voorspellen, maar bevat steeds een onzekerheid
omtrent de intensiteiten. Hierbij kan gesteld dat intensiteiten op het onderliggend wegennet
(kleinere wegen) sterker onderhevig zijn aan de foutenmarge van het verkeersmodel. Dat
onderliggend wegennet meenemen bij de (effect)bespreking is dan ook weinig zinvol.

Daarnaast worden bepaalde milderende maatregelen weerhouden uit het Masterplan R72. Dit
masterplan is nog niet definitief.

9.8 Voorstellen voor postmonitoring en evaluatie

Uit de effectbeoordeling blijkt dat het kruispunt van de noordoostelijke omleidingsweg met de
toegangsweg tot het ziekenhuis kan voorzien worden met een voorrangsregeling. Op basis van
de resultaten kan momenteel niet besloten worden dat verkeerslichten noodzakelijk zijn. Echter
omwille van de hierboven beschreven onzekerheid op de gegevens van het verkeersmodel en
de mogelijke toekomstige toename van de verkeersgeneratie van het ziekenhuis, is het
wenselijk om de verkeersafwikkeling op dit kruispunt te monitoren, zodat indien dit nodig blijkt
het kruispunt met verkeerslichten uitgerust kan worden.
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10 Geluid en trillingen

10.1 Afbakening studiegebied

Voor de evaluatie van de geluidsimpact gedurende de exploitatiefase worden het
omgevingsgeluid en de specifieke geluidsbelasting t.g.v. het project bepaald en beoordeeld in
relevante punten binnen het studiegebied. Belangrijk is dat het huidige omgevingsgeluid in en
rondom het onderzoeksgebied wordt gekwantificeerd. Het studiegebied strekt zich uit tot een
bepaalde afstand tot het tracé waarbinnen een effect verwacht kan worden.
De woningen en kwetsbare gebieden waar er na de realisatie van de ontsluiting een toe- of
afname van de geluidsniveaus plaatsvindt, worden in kaart gebracht. Vermits het lokale
wegennet en dorpskernen ook een effect kunnen ondervinden, behoren deze ook tot het
studiegebied. Al naar gelang beschikbare gegevens (intensiteiten afkomstig van discipline
mobiliteit) worden de effecten kwantitatief of kwalitatief besproken. Conform het richtlijnenboek
dient men de effecten van het verkeer te berekenen tot minstens de 50 dB(A) geluidscontour.
Aangezien de NO omleidingsweg wordt opgevat als een lokale weg en de gedifferentieerde
referentiewaarde (Lnight) voor dit type nieuwe wegen is vastgelegd op 45 dB(A) wordt deze
contour meegenomen bij het opmaken van de geluidskaarten14.

10.2 Juridische en beleidsmatige context

In deze paragraaf worden passages uit documenten die relevant zijn in het kader van het
voorliggend project kort weergegeven. Het betreft actuele wetgeving maar ook teksten die in
afwachting van een officieel karakter in milieueffectenrapportage worden gehanteerd. Het
betreft o.a. volgende documenten:

· VLAREM II (wetgeving)
· Besluit van 22/7/2005 van de Vlaamse regering betreffende de evaluatie en de

beheersing van omgevingslawaai (wetgeving)
· Gedifferentieerde richtwaarden voor verkeersgeluid (op basis van discussienota

opgesteld door LNE in 2008 – geen wetgeving)

VLAREM II
In VLAREM II, Bijlage 2.2.1. zijn milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht opgenomen.
Het geluidsniveau wordt hierbij uitgedrukt in LA95,1 h. Deze parameter werd gekozen omdat het
een goede indicatie geeft van het aanwezige achtergrondgeluid en dus van de geluidskwaliteit
in de omgeving, omdat incidentele lokale pieken eruit gefilterd zijn. De aanduiding « 1h » geeft
aan dat de meetduur telkens één uur moet bedragen. De bepalingen voor geluid waaronder het
respecteren van de geluidsnormen wordt beschreven in het hoofdstuk geluidshinder 4.5. In
onderstaande tabel worden de milieukwaliteitsnormen weergegeven:

14 Cf. onder de projectbeschrijving aangehaald, adviseert de GBC om bij een volgende herziening van het PRSL de
suggestie te doen de noordoostelijke omleidingsweg op te nemen als secundaire weg type II. De toetsingswaarde voor
nieuwe lokale en secundaire wegen zijn evenwel dezelfde zodat dit geen impact heeft op de afbakening van het
studiegebied en de effectbeoordeling.
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Tabel 10-1 Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht dB(A) (Vlarem II, bijlage 2.2.1)

Categorie
Richtwaarde in dB(A)
dag avond nacht

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30
2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van
industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

50 45 45

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

50 45 40

4. Woongebieden 45 40 35
5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare
nutsvoorzieningen en ontginningsgebieden tijdens ontginning

60 55 55

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor
verblijfsrecreatie 50 45 40

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

45 40 35

8. Bufferzones 55 50 50
9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m
gelegen van voor grindwinning bestemde
ontginningsgebieden tijdens ontginning

55 50 45

10. Agrarische gebieden 45 40 35
Opm. Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste
richtwaarde van toepassing.
Dag:  van 07.00 tot 19.00 uur - Avond: van 19.00 tot 22.00 uur - Nacht: van 22.00 tot 07.00 uur

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

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

· voorlichting van het publiek over omgevingslawaai en de effecten ervan;
· aanneming van actieplannen door de lidstaten op basis van de resultaten van de

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

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

waarin
· Lday het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in

ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle dagperioden van een jaar;

Lden = 10*1g
24
1 (12* 10 10

dayL

+ 4* 10 10
5+eveningL

+ 8* 10 10
10+nightL )
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· Levening het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd
in ISO 1996-2:1987, vastgesteld over alle avondperioden van een jaar;

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

Waarbij de dag 12 uren (7u tot 19u) telt, de avond 4 uren (19u tot 23u) en de nacht 8 uren (23u
tot 7u).
De indicator Lnight heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de nachtelijke
geluidsbelasting op een welbepaalde plaats. De indicator steunt op een gemiddeld A-gewogen
niveau in de nachtperiode. Deze indicator richt zich op de beoordeling van de lawaaibelasting in
gebieden met uitgesproken aanwezigheid van lawaaiverstoring in de nachtperiode.

Voorstel tot toetsingskader Lden en Lnight
Momenteel zijn er nog geen normen voor Lden en Lnight vastgelegd in het kader van dit besluit
van de Vlaamse Gemeenschap. In afwachting van een officieel toetsingskader werden door
de Vlaamse Overheid “gedifferentieerde referentiewaarden” naar voor geschoven voor
wegverkeer en spoorverkeer.
Lden geeft het gewogen energetisch gemiddelde weer van de dag-, avond- en nachtperiode,
waarbij de avondwaarde verhoogd wordt met 5 dB(A) en de nachtwaarde met 10 dB(A). Lnight is
de gemiddelde LAeq-waarde tijdens de nachtperiode.
Deze “referentiewaarden” zijn opgenomen in een discussienota en in bijlage toegevoegd aan
het richtlijnenboek geluid en trillingen.

Tabel 10-2 Voorstel van toetsingskader voor weg – en spoorverkeer
Type weg situatie Lden Lnight Opmerkingen
hoofd- en
primaire
wegen

nieuwe woon-
ontwikkeling

55 45 -

nieuwe wegen 60 50 -
bestaande
wegen

70 60 -

secundaire
wegen

nieuwe woon-
ontwikkeling

55 45 voor de beoordeling van het geluidsniveau bij
woningen die:
ofwel over minstens één gevel beschikken
waarop de geluidsbelasting meer dan 20 dB
lager is dan de referentiewaarde
ofwel over minstens één gevel beschikken die
niet wordt blootgesteld aan een
geluidsbelasting boven de referentiewaarden
én voorzien zijn van voldoende isolatie op alle
gevels die wél worden blootgesteld aan een
hogere geluidsbelasting, dient de toetsing te
gebeuren ten aanzien van de met 5 dB
verhoogde referentiewaarden

nieuwe wegen 55 45
bestaande
wegen

>55 >45
stand-still
65 55

lokale
wegen

nieuwe woon-
ontwikkeling

55 45

nieuwe wegen 55 45
bestaande
wegen

>55 >45
stand-still
65 55

Voor de bepaling van de significantie van de effecten baseren we ons in overleg met de dienst
MER op de tekst uit de nieuwsbrief (15/12/2015)  opgesteld door de dienst MER :
“Indien de huidige geluidsbelasting voornamelijk bepaald wordt door (een) andere
bestaande weg(en) of het is niet duidelijk of het geplande project als een
nieuwe/bestaande weg moet beschouwd worden, dan zijn volgende referentiewaarden van
toepassing:
- Indien de huidige geluidsbelasting lager is dan de referentiewaarden voor nieuwe situaties: de
referentiewaarden voor nieuwe situaties.
- Indien de huidige geluidsbelasting tussen de referentiewaarden voor nieuwe situaties en deze
voor bestaande situaties ligt: waarde van de huidige geluidsbelasting
- Indien de huidige geluidsbelasting hoger is dan de referentiewaarden voor bestaande
situaties: onder de referentiewaarde voor bestaande situaties. “
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10.3 Beschrijving huidige situatie

10.3.1 Methodologie

10.3.1.1 Geluidsbelastingskaarten LNE

De actuele geluidskwaliteit wordt enerzijds in beeld gebracht op basis van de geluidsbelastings-
kaarten, opgesteld in opdracht van LNE, in uitvoering van de Europese richtlijn 2002/49/EG.
Deze kaarten geven voor heel het Vlaams grondgebied de geluidsimpact weer van resp. de
belangrijkste wegen (alle wegen met >3 miljoen voertuigbewegingen per jaar), de belangrijkste
spoorwegen en de luchthavens. De geluidsbelastingskaarten zijn terug te vinden op volgende
website: http://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/geluidskaarten

Onderstaande figuur geeft de geluidsbelastingskaart weer van het Lden-niveau t.g.v. wegverkeer
in de omgeving van het projectgebied. Vooral de N79 en de E313 zijn bepalend voor het
wegverkeersgeluid in het projectgebied. Op basis van deze kaart kan al een beduidende impact
verwacht worden.

Figuur 10-1: Geluidsbelastingskaart weer van het Lden-niveau t.g.v. wegverkeer

10.3.1.2 Geluidsimmissiemetingen

Het omgevingsgeluid wordt momenteel hoofdzakelijk bepaald door het drukke wegverkeer op
de bestaande wegen zoals de R72, N79, N20, N730, N758, N614A,... Plaatselijk kan lokaal
verkeer en/of industrie eveneens een bijdrage leveren aan het omgevingsgeluid. De
referentiesituatie wordt beschreven op basis van geluidsmetingen en overdrachtsberekeningen.
Er werd op 3 vaste meetpunten continu over verschillende dagen gemeten teneinde ook een
inschatting te kunnen maken van het omgevingsgeluid tijdens de nachtperiode. Daarnaast werd
er op 19 meetpunten over een korte periode gemeten tijdens de dagperiode. Per ambulant
meetpunt werd er ongeveer 15 minuten gemeten. Het aantal en de ligging van de meetpunten
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werd oordeelkundig gekozen door de geluidsdeskundige in functie van de ligging van de
bewoonde gebouwen en de wegenis waar zich een effect kan voordoen na doorvoering van het
project. Op basis van deze immissiemetingen heeft men al een eerste beeld van het huidige
geluidsklimaat (en mate van geluidshinder) langs bestaande wegen en in open ruimte waar de
omleidingsweg is voorzien.
De ligging van de meetpunten werd geselecteerd in functie van de weerhouden omleidingsweg
en eveneens ter hoogte van de bestaande wegenis waar zich mogelijk effecten voordoen na het
realiseren van de omleidingsweg (telkens t.h.v. de meest nabijgelegen bebouwing). De
coördinaten van de meetpunten worden weergegeven in bijlage 4 bij dit MER.
De geluidsmetingen leverden de waarden op van de grootheden LAeq, LA01, LA05, LA10, LA50 en
LA95 uitgedrukt in dB(A). De metingen werden uitgevoerd conform de bijlage 4.5.1 van het
VLAREM II. Op elk meetpunt werd er op een meethoogte van 4 m continu gemeten tot een
stabiel LAeq bereikt wordt en op minstens 4 m van een reflecterend object. De meetresultaten
dienen ter controle van sommige rekenpunten en worden getoetst aan de milieukwaliteitsnorm
(MKN) uit VLAREM II in functie van de bestemming van het meetpunt volgens het gewestplan.

10.3.1.3 Modellering wegverkeerslawaai

Vermits verwacht wordt dat de spreiding van het wegverkeer door het project zal wijzigen is het
van belang om de bijdrage van het wegverkeer op deze verschillende wegen in de huidige
situatie met behulp van geluidscontouren voor te stellen. Aan de hand van de huidige
(gemodelleerde) verkeersintensiteiten, de snelheid van de voertuigen, de verdeling
personenwagens / vrachtwagens en de wegbedekking wordt een geluidskaart opgesteld die de
geluidscontouren ten gevolge van het wegverkeerslawaai weergeeft,. Het immissieniveau wordt
berekend t.h.v. de bewoonde vertrekken gelegen langs de gemodelleerde wegenis
(eerstelijnsbebouwing) en t.h.v. de kwetsbare gebieden. Contourkaarten worden voor een
hoogte van 4 meter berekend en de rasterresolutie bedraagt 10 x 10 m. Er werd gerekend met
een globale absorptiefactor van 0,5. In het studiegebied is een diversiteit van type gronden
aanwezig met zowel parken (zacht), tuinen (zacht), parkings (hard) zodat het onmogelijk is om
alle gronden exact in te voeren.
Deze geluidsniveaus worden berekend op de verschillende immissiepunten (4 m hoogte) en
getoetst aan het voorstel tot toetsingskader voor de Lden en Lnight. Dit toetsingskader is
gebaseerd op de verschillende ontwerpnormen. De verkeersgegevens zijn afkomstig van de
discipline mobiliteit (afkomstig uit het Multimodaal Verkeersmodel, aangevuld en gekalibreerd
met specifieke verkeerstellingen). De maximaal wettelijk toegelaten rijsnelheden werden
gehanteerd.
Op basis van de verkeersgegevens wordt langs de bestaande wegen met behulp van het
computerprogramma Geomilieu, dat steunt op de Nederlandse Standaard Rekenmethode II, de
Lden en Lnight waarde berekend volgens het besluit van de Vlaamse Gemeenschap van
22/7/2005. Bij de berekening van de geluidsoverdracht wordt verder rekening gehouden met:
· de geometrische uitbreiding;
· de afstand van de bronnen tot de immissiepunten;
· lucht - en bodemabsorptie.
· afschermingen (gebouwen, glooiing landschap)
De overdrachtberekeningen voor het wegverkeerslawaai voor de huidige situatie resulteren in
Lden-contouren van 45 dB(A) tot 75 dB(A) met een interval van 5 dB(A). Het Lden wordt op basis
van LAeq,dag, LAeq,avond en LAeq,nacht berekend. Voor de berekening van de LAeq,dag, LAeq,avond en
LAeq,nacht wordt rekening gehouden met het percentage van het gemiddeld aantal voertuigen
tijdens de dag, avond en nacht ten opzichte van de avondspits. Wat de wegverhardingen betreft
zijn niet alle data beschikbaar voor alle wegsegmenten in het studiegebied én is het technisch
niet mogelijk een koppeling te maken tussen gegevens van verschillende oorsprong en het
akoestisch rekenmodel. Daarom werd het gelijkheidsbeginsel toegepast, nl. alle wegsegmenten
binnen het studiegebied hebben eenzelfde invloed op het akoestisch bronvermogen, dit door de
keuze van één referentiewegdektype voor alle wegsegmenten. De berekeningen werden
doorgevoerd met steenmastiekasfalt (SMA) als referentiewegdek. Dit type asfalt wordt tevens
veel gebruikt voor binnenstedelijk en op provinciale wegen. De Vlaamse wegdekcorrectieterm
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(SMA B/SMA C = 0 dB) werd gebruikt. In de overdrachtsberekening wordt gerekend met de
maximum snelheid voor de desbetreffende weg.
De voornaamste wegen, waar mogelijk een verschuiving van de verkeersintensiteiten
plaatsvindt na uitvoering van het project, werden doorgegeven vanuit de discipline mobiliteit en
vervolgens meegenomen in de modellering.
Met behulp van de geluidscontouren kan het aantal gehinderden of een grootteorde berekend
worden onder de discipline mens. Ook wordt het toetsingskader voor wegverkeer gehanteerd
zoals voorgesteld in het richtlijnenboek in afwachting van een officieel toetsingskader.

10.3.2 Geluidsklimaat op basis van immissiemetingen

10.3.2.1 Algemeen

Conform de richtlijnen werden er op 3 vaste meetpunten immissiemetingen over meerdere
dagen uitgevoerd om het huidige omgevingsgeluid te bepalen. Daarnaast werd er op 19
ambulante meetpunten gemeten over een korte periode. Deze metingen leverden de waarden
op van minstens de grootheden LAeq,T, LA50,T en LA95,T uitgedrukt in dB(A). De metingen werden
uitgevoerd conform de bijlage 4.5.1 van het VLAREM II. De meetresultaten worden getoetst aan
de richtwaarden uit VLAREM II in functie van de bestemming van het meetpunt volgens het
bestemmingsplan. De ligging van de meetpunten wordt hieronder geïllustreerd op  een
orthofoto en op het gewestplan.

Figuur 10-2: Situering meetpunten op de orthofoto
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Figuur 10-3: Situering meetpunten op het gewestplan

De metingen werden uitgevoerd met een ‘real time frequentie analysator’, van Larson Davis
type 824 en LXT. Deze meetinstrumenten voldoen aan de wettelijke bepalingen in VLAREM II.
De meettoestellen werden vooraf gekalibreerd met behulp van een ijkbron CAL200 van Larson
Davis. De meetfout op de gemeten geluidsniveaus bedraagt +/- 1 dB(A). Hierna geven we de
terminologie van de meetparameters en de gehanteerde Lden en Lnight in het kader van de
contourkaarten.

Terminologie
Lden: heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de lawaaibelasting op een

welbepaalde plaats
Lnight: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO

1996-2:1987, vastgesteld over alle nachtperioden van een jaar
LAeq,T: het A-gewogen equivalent geluidsniveau is een maat voor het beschouwde fluctuerende

geluid. De discontinue geluidsbelasting gedurende een periode T wordt omgerekend
naar het niveau van een continu geluid met dezelfde geluidsbelasting.

LA05,T: het geluidsniveau dat 5 % van de meetperiode T overschreden is. Is een maat voor
gemiddelde waarde van de piekniveaus in de meetperiode T

LA50,T: gemiddelde geluidsniveau gedurende de meetperiode T
LA95,T: het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de observatieperiode T

wordt overschreden. Het is een maat voor het overwegend heersende
achtergrondgeluidsniveau.

Niet alleen het wegverkeer is bepalend voor het omgevingsgeluid, maar ook de spoorlijn 34
(Hasselt-Luik) in het studiegebied. Daarnaast bepaalt het industriegeluid vooral in het zuidelijke
deel van het studiegebied mee het achtergrondniveau. Voor het grootste deel van de dag is het
wegverkeer echter overheersend (zie verder).
De meetresultaten van de immissiemetingen beschrijven we hierna.
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10.3.2.2 Bepaling van omgevingsgeluid op basis van continue immissiemetingen

Ter bepaling van het omgevingsgeluid werd er aan 3 woningen gemeten in het kader van deze
project-MER. De resultaten voor de vaste meetpunten (zie onderstaande tabel) worden hierna
besproken. Volgens de indeling van het gewestplan zijn de meetpunten A & C  representatief
voor de ligging van de woningen in een woongebied volgens de VLAREM II indeling ‘categorie
2.  Meetpunt B werd voorzien aan het ziekenhuis Vesalius en wordt gecategoriseerd onder
gebiedstype 5.  Verder in het luik berekening volgens SRM II, worden deze meetpunten
meegenomen als berekeningspunten (BP).

Tabel 10-3: Ligging van de meetpunten en beschrijving van de belangrijkste geluidsbronnen en
meetperiode

Vast
Meetpunt

Lambertcoördinaten
(X,Y)

Adres Belangrijkste
bronnen

Meetperiode

A (229121;164578) Maastrichtersteenweg
234, Tongeren

Wegverkeer 13/05/2016 –
20/05/2016

B (228753;164888) Ziekenhuis Vesalius,
Tongeren

Wegverkeer op
afstand, activiteiten
ziekenhuis

13/05/2016 –
20/05/2016

C (228762;165142) Baversstraat 49,
Tongeren

Wegverkeer op
afstand

13/05/2016 –
20/05/2016

Meetpunt A is gelegen in een woongebied op minder dan 500 m van een gebied voor
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. Volgens VLAREM II zijn de milieukwaliteitsnormen
hier voor de dagperiode 50 dB(A), voor de avond-, en nachtperiode 45dB(A).
Voor meetpunt B, gelegen in een gebied voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut, zijn
volgende milieukwaliteitsnormen van kracht : 60 dB(A) voor de dagperiode en 55 dB(A) voor de
avond-, en nachtperiode. Het meetpunt werd opgesteld thv de oostkant van het ziekenhuis
Vesalius in de richting van de omleidingsweg.
Het meetpunt C ligt in woongebied, op een afstand minder dan 500m van een gebied voor
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut (ziekenhuis Vesalius). De milieukwaliteitsnormen
voor de dagperiode bedraagt 50 dB(A) en voor de avond-, en nachtperiode 45dB(A).
Alle meetresultaten voor de 3 vaste meetpunten zijn terug te vinden in bijlage 4. We bespreken
hierna kort per meetpunt de meetresultaten en geven per meetpunt de voornaamste conclusies.
Een Lden en Lnight bepalen op basis van deze meetresultaten is niet mogelijk omdat de meettijd
hiervoor te kort was. Tevens werden ook alle windrichtingen niet opgemeten tijdens de
meetcampagne. Een Lden is immers een jaargemiddelde dat op basis van metingen pas kan
bepaald worden aan de hand van zeer-lange-duursmetingen en wanneer er gemeten is bij alle
windrichtingen procentueel representatief op jaarbasis.

Meetplaats A: Maastrichtersteenweg 234, Tongeren
In de achtertuin van de woning op adres Maastrichtersteenweg 234 te Tongeren werd meetpunt
A opgesteld. Op deze meetplaats werd simultaan gemeten met meetpunten B en C. Het continu
achtergrondniveau wordt bepaald door het drukke wegverkeer op de Maastrichtersteenweg.

Tabel 10-4 : Gemiddelde meetresultaten volgens VLAREM II voor meetplaats A
Dag Wind Gemiddeld LAeq,1h

(dB(A))
Gemiddeld LA95,1h (dB(A))

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 4 laagste
nachtelijke
waarden

Vrijdag 13 mei
2016

N tot NO 57 54 55 49 44 42 /

Zaterdag 14 mei
2016

NW tot N 54 52 49 45 41 37 33

Zondag 15 mei
2016

W, NW, N 54 53 48 42 39 31 28

Maandag 16
mei 2016

W, NW, N,
VA, WS,
ZW

53 55 46 39 37 27 23



Geluid en trillingen

18050018_PRMER NO omleidingsweg Tongeren
Pagina 110 van 431

Dag Wind Gemiddeld LAeq,1h
(dB(A))

Gemiddeld LA95,1h (dB(A))

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 4 laagste
nachtelijke
waarden

Dinsdag 17 mei
2016

Z, ZW, W 59 57 48 47 39 29 22

Woensdag 18
mei 2016

Z, ZW 60 58 51 48 42 30 22

Donderdag 19
mei 2016

ZW, Z,
NW, W, VA

59 57 52 45 42 31 25

Vrijdag 20 mei
2016

Z, ZW 60 - 51 50 - 30 26

Het gemiddelde LAeq ligt tijdens de dagperiode tussen 53-60 dB(A), dit kan men percipiëren als
hoorbaar tot druk. Tijdens de avondperiode zakt het LAeq tot 52-58 dB(A) en tijdens de
nachtperiode tot 46-52 dB(A).

Ter hoogte van meetpunt A respecteert het LA95,1h niveau te allen tijde de milieukwaliteitsnorm
opgelegd door bijlage 2.2.1 van Vlarem II.

Meetplaats B : Ziekenhuis Vesalius, Tongeren
Er werd gemeten van vrijdag 13 mei 2016 tot en met vrijdag 20 mei 2016 aan de achterkant van
het ziekenhuis Vesalius te Tongeren. In onderstaande tabel zijn voor alle meetdagen het
gemiddelde LAeq,1h – en LA95,1h – niveau op meetplaats B weergegeven conform de voorschriften
van VLAREM II. Het continu achtergrondniveau wordt bepaald door geluidsbronnen (bv
koelgroepen) gerelateerd aan het ziekenhuis en door verkeer in de omgeving. Tijdens de
nachtperiode zijn de geluidsbronnen van het ziekenhuis bepalend voor het heersende
omgevingsgeluid.

Tabel 10-5 : Gemiddelde meetresultaten volgens VLAREM II voor meetplaats B

Het gemiddelde LAeq ligt tijdens de dagperiode tussen 47-51 dB(A), dit kan men percipiëren als
rustig tot hoorbaar. Tijdens de avondperiode zakt het LAeq tot 42-54 dB(A) en tijdens de
nachtperiode tot 41-47 dB(A).

Ter hoogte van meetpunt B respecteert het LA95,1h niveau te allen tijde de milieukwaliteitsnorm
opgelegd door bijlage 2.2.1 van Vlarem II.

Dag Wind Gemiddeld LAeq,1h (dB(A)) Gemiddeld LA95,1h (dB(A))
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 4 laagste

nachtelijke
waarden

Vrijdag 13 mei
2016

N tot NO 49 49 48 44 44 42 /

Zaterdag 14 mei
2016

NW tot N 50 48 47 44 43 39 37

Zondag 15 mei
2016

W, NW, N 47 47 43 42 41 38 38

Maandag 16
mei 2016

W, NW, N,
VA, WS,
ZW

47 54 41 40 40 37 37

Dinsdag 17 mei
2016

Z, ZW, W 47 42 43 42 38 37 36

Woensdag 18
mei 2016

Z, ZW 51 53 43 43 41 37 36

Donderdag 19
mei 2016

ZW, Z,
NW, W, VA

48 45 44 40 40 38 36

Vrijdag 20 mei
2016

Z, ZW 48 - 44 44 - 38 37
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Meetplaats C : Baversstraat 49, Tongeren
Er werd gemeten van vrijdag 13 mei 2016 tot en met vrijdag 20 mei 2016 thv de achtertuin van
de woning te Baversstraat 49 in Tongeren. In onderstaande tabel zijn voor alle meetdagen het
gemiddelde LAeq,1h – en LA95,1h – niveau op meetplaats C weergegeven conform de voorschriften
van VLAREM II. Het continu achtergrondniveau wordt bepaald door het drukke wegverkeer op
de N758.

Tabel 10-6 : Gemiddelde meetresultaten volgens VLAREM II voor meetplaats C

Het gemiddelde LAeq ligt tijdens de dagperiode tussen 48-55 dB(A), dit kan men percipiëren als
rustig tot hoorbaar. Tijdens de avondperiode zakt het LAeq tot 48-52 dB(A) en tijdens de
nachtperiode tot 42-47 dB(A).

Ter hoogte van meetpunt C respecteert het LA95,1h niveau te allen tijde de milieukwaliteitsnorm
opgelegd door bijlage 2.2.1 van Vlarem II.

10.3.2.3 Bepaling van omgevingsgeluid op basis van ambulante immissiemetingen

In het kader van dit project-MER werden er ook nog aanvullende ambulante geluidsmetingen
uitgevoerd in de periode van mei 2016. Er werd gemeten over een periode van 15 minuten. Er
werd gemeten op een meethoogte van 4m.  Deze meetpunten nemen we verder ook mee als
berekeningspunten in het kader van deze MER. Er werd gemeten op dinsdag 10 en woensdag
11 mei 2016 bij een wind uit zuidoostelijke tot zuidelijke richting (10mei2016) en noordelijke tot
noordoostelijke richting (11mei2016).

Tabel 10-7 : Ambulante meetpunten
Ambulant
Meetpunt

Adres Lambertcoördinaten
(X,Y)

LAeq in  dB(A) LA95 in dB(A)

1 Nieuwe Steenweg 42,
Tongeren

(226838; 165532) 63,5 39,2

2 Bodemweg 20,
Tongeren

(227697; 165544) 56,2 37,6

4 Eeuwfeestwal 10,
Tongeren

(226996; 164005) 64,3 55,4

5 Luikersteenweg 184,
Tongeren

(227529; 162458) 66 50,0

6 Wijkstraat 1,
Tongeren

(227658; 163302) 64,4 47,7

Dag Wind Gemiddeld LAeq,1h (dB(A)) Gemiddeld LA95,1h (dB(A))
Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 4 laagste

nachtelijke
waarden

Vrijdag 13 mei
2016

N tot NO 53 52 49 46 43 39 /

Zaterdag 14 mei
2016

NW tot N 52 51 47 43 40 34 32

Zondag 15 mei
2016

W, NW, N 52 51 45 39 38 32 31

Maandag 16
mei 2016

W, NW, N,
VA, WS,
ZW

48 48 42 37 36 31 30

Dinsdag 17 mei
2016

Z, ZW, W 50 48 43 41 35 31 28

Woensdag 18
mei 2016

Z, ZW 51 49 43 42 39 32 28

Donderdag 19
mei 2016

ZW, Z,
NW, W, VA

50 51 45 39 39 32 29

Vrijdag 20 mei
2016

Z, ZW 55 - 43 41 - 33 30
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Ambulant
Meetpunt

Adres Lambertcoördinaten
(X,Y)

LAeq in  dB(A) LA95 in dB(A)

8 Kremersstraat 80,
Tongeren

(230056; 162300) 45,2 34,5

9 Viséweg 205,
Tongeren

(231412; 163710) 59,5 38,9

10 Blaarstraat 196,
Tongeren

(228793; 164223) 60,9 39,7

11 Stationslaan 32,
Tongeren

(227859; 164290) 71,1 58,2

12 Elderseweg 128,
Tongeren

(228235; 164785) 69,7 55,2

13 Hazelereik 32,
Tongeren

(228561; 164656) 59,8 44,7

14 Maastrichtersteenweg
257, Tongeren

(228941; 164448) 66,9 55,5

15 Gilliswinhof 38,
Tongeren

(229517; 165069) 55,5 41,0

16 Maastrichtersteenweg
422, Tongeren

(231097; 165145) 75,3 55,5

17 Boudewijnstraat 4A,
Riemst

(231837; 165537) 71,7 63,4

18 Elderenstraat
273,Tongeren

(229698; 166364) 69,6 37,5

25 Overhaamlaan 18,
Tongeren

(228123; 162894) 55,4 42,9

29 Neremweg 157,
Tongeren

(227997; 163456) 58,8 43,6

30 Bilzersteenweg,
Tongeren

(227207; 164908) 70,5 58,5

In de meetpunten op kortere afstand tot de drukke verkeerswegen (zoals de E313, R72, N79,
N20, N753, N758, N730) liggen de LAeq,T – niveaus praktisch overal boven de 61 dB(A), wat
men kan percipiëren als ‘lawaaiig’ tot ‘zeer lawaaiig’. Het LAeq op andere dan de gemeten
tijdstippen tijdens de dag zal niet veel verschillen omdat er meestal redelijk wat verkeer is op
deze wegen. Het LA01,T – niveau geeft de piekniveaus weer die hoofdzakelijk door passerend
verkeer veroorzaakt worden. Indien al of niet een vrachtwagen passeert kan het LA01,T – niveau
op een ander tijdstip hoger of lager liggen.

Wanneer we de opgemeten achtergrondgeluidsniveaus (uitgedrukt in de LA95-parameter) gaan
toetsen aan de milieukwaliteitsnorm (MKN) zoals weergegeven onder bijlage 2.2.1. bij Vlarem II
merken we op dat het verkeersgeluid langs de drukkere wegen (zoals de E313, R72, N79,
N758, N730) zorgt voor een overschrijding van de milieukwaliteitsnorm. Het geluidsklimaat
binnen het studiegebied langs de kleinere wegen (zoals Blaarstraat, Bodemweg, Neremweg,
Hazelereik,…) zakt meestal terug tot beneden de MKN, deze waarden stemmen overeen met
de geluidsniveaus zoals die in de diverse gebieden zouden mogen heersen om een akoestisch
comfort te garanderen.
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10.3.3 Huidig wegverkeerslawaai

De geluidscontouren voor het Lden (huidige situatie) zijn weergegeven in bijlage 4. Het
geluidsmodel wordt opgesteld voor de belangrijkste wegen binnen het studiegebied. De
rekenresultaten (berekende Lden – niveau en het Lnight (LAeq,nacht) – niveau) ter hoogte van de
immissiepunten15 (berekeningshoogte 4 m) zijn hieronder in tabel weergegeven. De evaluatie
van de significantie van de toetsing aan het toetsingskader wordt eveneens in de tabel
weergegeven.
Het voorstel van toetsingskader voor een bestaande weg houdt rekening met onderstaande
geluidsniveaus. Binnen het studiegebied vallen de E313 en het gedeelte van de N79 tussen de
E313 en de aansluiting met de Viséweg onder de categorie primaire of hoofdweg, alle andere
wegsegmenten behoren tot de categorie ‘overige wegen’.

Wegentype Norm Lnight Norm Lden

hoofd- en primaire wegen 60 dB(A) 70 dB(A)

overige wegen 55 dB(A) 65 dB(A)

Wegvak
Immissie
punt

Berekend Score tov
toetsingskaderLnight Lden

N20 Luikersteenweg

Tss R72 en Schaapsweide A1 59,0 67,9 --
Tss Schaapsweide en
Overhaamlaan

A2 58,9 67,8 --

Ten Z Overhaamlaan A3 57,1 66,1 -
Overhaamlaan A4 48,4 57,2 +++
Gilliswinhof A5 50,0 59,0 ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 50,4 59,4 ++
Ten W Overhaamlaan A7 54,2 63,1 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 53,9 62,8 +
Tss N20 en Molenstraat A9 58,8 67,6 --
Tss Molenstraat en N614A A10 57,9 66,7 -
Tss N614A en N79 A11 54,5 63,4 0
Tss N79 en N20 A12 61,5 70,3 ---
Tss N20 en N730 A13 61,8 70,5 ---
Tss N730 en N79 A14 61,4 70,2 ---
Tss N79 en Neremweg A15 56,5 65,5 -

E313 (= primair) A16 59,4 68,2 0
N79B A17 60,2 69,0 --

N79 Maastrichtersteenweg

Tss R72 en N79B A18 62,9 71,8 ---
Tss N79B en Jaminéstraat A19 59,8 68,6 --
Tss Jaminéstraat en N758 A20 63,8 72,5 ---
Tss N758 en Hazelereik A21 58,6 67,4 --
Tss Hazelereik en NO
Omleidingsweg

A22 59,5 68,3 --

Tss NO omleidingsweg en
Eerste-Meistraat

A23 59,9 68,7 --

Tss Eerste-Meistraat en N618 A24 61,2 70,1 ---
Ten oosten N618 (= primair) A25 59,1 68,0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat 16 A26 53,3 62,2 +
Hazelereik A27 50,3 59,0 ++

15 Langs ieder gemodelleerd wegsegment waar bebouwing aanwezig is wordt een evaluatiepunt voorzien.
16 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.
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Wegvak
Immissie
punt

Berekend Score tov
toetsingskaderLnight Lden

Blaarstraat
Ten westen ZO omleidingsweg A28 42,8 51,8 +++
Ten oosten ZO omleidingsweg A29 47,4 56,3 +++

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 57,8 66,6 -
Tss Hazelereik en NO omleidingsweg A31 57,4 66,1 -
Tss NO omleidingsweg en Sint-
Martensstraat

A32 57,7 66,5 -

Ten oosten Sint-Martensstraat A33 53,1 61,9 +

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 54,5 63,5 0
Ten zuiden Blaarstraat A35 56,8 65,8 -

N753 A36 53,0 62,0 +

N730
Tss R72 en N753 A37 60,2 69,1 --
Tss N753 en Kellensstraat A38 58,2 67,1 --
Ten noorden Kellensstraat A39 57,3 66,2 -

NO omleidingsweg

Achtertuinen Baversstraat A40 44,8 53,6 +++
Ziekenhuis A41 36,8 45,6 +++
Achtertuinen Maastrichtersteenweg A42 48,8 57,6 +++
Bergerstraat A43 34,8 43,6 +++

Volgende overschrijdingen worden vastgesteld:
· Wanneer we kijken naar de immissiepunten die werden geselecteerd ifv de R72 (ringweg

rond Tongeren) stellen we een overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarden
vast op praktisch al de geselecteerde immissiepunten. De mate van overschrijding is
afhankelijk van het wegsegment en de afstand van de bebouwing tot de weg, doch ter
hoogte van de meeste wegvakken berekenen we een overschrijding van de norm met meer
dan 3 dB(A) wat men evalueert als significant negatief tot zeer significant negatief.

· Thv de immissiepunten langs het gedeelte van de N79 Maastrichtersteenweg dat men
categoriseert als secundaire/lokale weg krijgen een significant tot zeer significant negatieve
score t.o.v. het toetsingskader.

· Langs de N20 Luikersteenweg berekenen we een matig tot significant negatieve score t.o.v.
het toetsingskader.

· Langs de N618 ten zuiden van de Blaarstraat berekenen we een matig negatieve score
t.o.v. het toetsingskader.

· Langs de N758 (tss N79 en Sint-Martensstraat) berekenen we een matig negatieve score
t.o.v. het toetsingskader.

· Langs de N79B berekenen we een significant negatieve score t.o.v. het toetsingskader.
· Langs de N730 Bilzersteenweg berekenen we een matig tot significant negatieve score

t.o.v. het toetsingskader.

Opmerking
Ter controle worden de berekende LAeq niveaus vergeleken met de niveaus die werden
opgemeten langs en op enige afstand van de betrokken wegsegmenten (zie bijlage 4).
Vermits de (ambulante) metingen werden uitgevoerd over een korte periode geven ze een
beeld over de akoestische kwaliteit op een specifiek ogenblik. De berekende
geluidsdrukniveaus geven daarentegen een beeld uitgemiddeld over de tijd. Hierdoor kunnen
afwijkingen optreden tussen de berekende en de gemeten geluidsdrukniveaus. De metingen
dienen eerder om het actuele omgevingsgeluid te kaderen en niet om het verkeersmodel te
“tunen”. Het is immers onmogelijk om voor alle meetpunten het verkeersmodel te doen
overeenkomen met de berekende geluidsniveaus omdat :

· De verkeersgegevens enkel voor spitsuur gekend zijn en voor andere uren
geëxtrapoleerd.

· Er in een stadsomgeving ook vele andere geluidsbronnen bijdragen tot het opgemeten
omgevingsgeluid die niet in een geluidsmodel kunnen worden opgenomen.

De metingen zijn bijgevolg nuttig ter aanvulling van de berekende geluidsniveaus maar het
afstemmen van het geluidsmodel op de gemeten geluidsniveaus is niet de bedoeling.  Er zijn te
veel parameters waar het geluidsmodel geen rekening mee kan houden.
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Voor sommige meetpunten komen de berekende en gemeten geluidsdrukniveaus dan ook niet
goed overeen. Toch zijn deze metingen van belang, als controle enerzijds maar ook om het
algemeen omgevingsgeluid te relateren t.o.v. het wegverkeer. Enerzijds zijn de berekeningen
gebaseerd op gemiddelde verkeersintensiteiten, theoretische benaderingen en anderzijds wordt
het LAeq op sommige plaatsen niet alleen door het wegverkeer bepaald. Deze andere
geluidsbronnen worden niet door het model mee in beeld gebracht. Voor de locaties waar er
een hoge verkeersintensiteit heerst en de doorstroming van het verkeer verzekerd is, komen de
resultaten meestal goed overeen. Zo zien we dat opgemeten LAeq niveaus en de berekende LAeq

niveaus voor de dagperiode voor de N753 (mpt 1), R72 (mpt 4, 6), N20 (mpt 5), N618 (mpt 9),
N79 (mpt 11, 14, 16), E313 (mpt 17), N758 (mpt 18) en N730 (mpt 30) dicht tegen elkaar liggen.
Langs de Blaarstraat (mpt 10) stellen we vast dat het berekende niveau significant onder het
opgemeten niveau ligt. De reden hiervan is een grote hoeveelheid zwaar verkeer tijdens de
immissiemeting. Langs de Kremersstraat (mpt 8) en bodemweg (mpt 2) stellen we vast dat het
opgemeten geluidsniveau significant lager ligt dan het berekende LAeq-niveau. Dit kunnen we
verklaren door het feit dat de ambulante meting plaatsvond tijdens een rustig moment.
Wanneer we de gemiddelde LAeq-niveaus die werden geregistreerd tijdens de continue
meetcampagnes vergelijken met de berekende LAeq-niveaus stellen we het volgende vast:

· voor meetpunt A te Maastrichtersteenweg 234 liggen de berekende niveaus tijdens alle
periodes binnen de range van de opgemeten niveaus.

· voor meetpunt B aan het ziekenhuis merken we op dat het opgemeten LAeq - niveau
t.h.v. het meetpunt, zeker tijdens de avond- en nachtperiode, significant boven het
berekende geluidsniveau ligt. We kunnen dit verklaren door het feit dat het opgemeten
geluidsniveau mede bepaald wordt door geluidsbronnen gerelateerd aan het ziekenhuis
(bijv. plaatselijk verkeer, koelgroepen) die niet in het model vervat zitten. Bij de
effectbespreking dient men de berekende toename van de geluidsimmissie dan ook te
nuanceren.

· voor meetpunt C te Baversstraat 49 liggen de berekende niveaus tijdens alle periodes
binnen de range van de opgemeten niveaus.

We merken op dat lokale afschermingen en/of reflecties ook voor een reductie/vermeerdering
van het geluid kunnen zorgen. Dergelijke effecten zijn niet altijd te ondervangen in een
geluidsmodel. Ook kunnen lokale geluidsbronnen zoals een blaffende hond, een passage van
een personenwagen, … voor een beduidende verhoging van het omgevingsgeluid zorgen.
Activiteiten met een belangrijke geluidsproductie (zoals bepaalde bedrijven in het
industriegebied) hebben ook een invloed op het geluidsklimaat.
Het belangrijkste is evenwel dat er een referentiekader is betreffende de geluidsbelasting zodat
een relatief verschil kan gemaakt worden tussen de huidige en geplande situatie en dit voor de
verschillende scenario’s.
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10.4 Beschrijving van de referentiesituatie

Rekening houdend met de te doorlopen procedures kan worden verwacht dat de timing voor
uitvoering van het voorgenomen project eerder zal aansluiten bij het referentiejaar 2025 dan bij
de huidige situatie 2015.

Daarom wordt als referentiesituatie voor de toetsing van het plan een toekomstige situatie
gebruikt die zich ongeacht (de impact van) de NO ontsluitingsweg zal voordoen, met
referentiejaar 2025 (= referentiesituatie 1).

Aangezien er ook concrete plannen bestaan voor een ZO omleidingsweg die aansluit op de NO
omleidingsweg, wordt er tevens een referentiesituatie 2 met realisatie van de ZO
omleidingsweg doorgerekend.

Bij de bepaling van de significantie van de wijziging in geluidsimmissie (na doorvoering
geplande situatie) wordt telkens gerefereerd naar de betrokken referentiesituatie. Een toetsing
van de geplande situatie aan de huidige situatie is immers weinig zinvol.

Een aantal aannames zoals verkeerssnelheid, type wegverharding ed. zijn uiteraard dezelfde
als voor wat betreft de huidige situatie. Op basis van de verkeersgegevens zijn de
geluidscontouren berekend en visueel op een plattegrond voorgesteld. Het Lden over het gehele
studiegebied voor de 2 referentiesituaties is terug te vinden in bijlage 4. De rekenresultaten ter
hoogte van de immissiepunten, zijn weergegeven in onderstaande tabellen. Hier wordt tevens
de significantiescore van de toetsing aan het toetsingskader weergegeven.

10.4.1 Referentiesituatie 1

Wegvak
Immissie
punt

Berekend
Score  tov
toetsings-
kader

Immissieverschil
met huidig

Lnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteen-
weg

Tss R72 en Schaapsweide A1 59,6 68,2 -- 0,6 0,3
Tss Schaapsweide en
Overhaamlaan

A2 59,5 68,1 -- 0,6 0,3

Ten Z Overhaamlaan A3 58,5 67,1 -- 1,4 1,0
Overhaamlaan A4 54,8 63,4 0 6,4 6,2
Gilliswinhof A5 43,5 52,0 +++ -6,5 -7,0

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 53,0 61,6 + 2,6 2,2
Ten W Overhaamlaan A7 56,4 64,9 - 2,2 1,8

R72

Tss Neremweg en N20 A8 55,9 64,5 0 2,0 1,7
Tss N20 en Molenstraat A9 59,3 67,9 -- 0,5 0,3
Tss Molenstraat en N614A A10 58,1 66,6 -- 0,2 -0,1
Tss N614A en N79 A11 54,8 63,4 0 0,3 0,0
Tss N79 en N20 A12 61,9 70,4 --- 0,4 0,1
Tss N20 en N730 A13 62,0 70,5 --- 0,2 0,0
Tss N730 en N79 A14 61,1 69,6 --- -0,3 -0,6
Tss N79 en Neremweg A15 57,5 66,1 - 1,0 0,6

E313 (= primair) A16 61,4 70,0 - 2,0 1,8
N79B A17 60,8 69,3 -- 0,6 0,3

N79
Maastrichter
-steenweg

Tss R72 en N79B A18 63,9 72,5 --- 1,0 0,7
Tss N79B en Jaminéstraat A19 62,8 71,3 --- 3,0 2,7
Tss Jaminéstraat en N758 A20 64,6 73,1 --- 0,8 0,6
Tss N758 en Hazelereik A21 60,1 68,6 -- 1,5 1,2
Tss Hazelereik en NO
Omleidingsweg

A22 60,8 69,3 -- 1,3 1,0

Tss NO omleidingsweg en Eerste-
Meistraat

A23 61,1 69,6 --- 1,2 0,9

Tss Eerste-Meistraat en N618 A24 62,4 71,0 --- 1,2 0,9
Ten oosten N618 (= primair) A25 60,3 68,9 0 1,2 0,9

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 55,2 63,7 0 1,9 1,5
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Wegvak
Immissie
punt

Berekend
Score  tov
toetsings-
kader

Immissieverschil
met huidig

Lnight Lden Lnight Lden
Hazelereik A27 51,1 59,5 ++ 0,8 0,5

Blaarstraat
Ten W ZO omleidingsweg A28 49,2 57,9 ++ 6,4 6,1
Ten O ZO omleidingsweg A29 47,7 56,3 +++ 0,3 0,0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 56,8 65,4 - -1,0 -1,2
Tss Hazelereik en NO
omleidingsweg

A31 57,3 65,8 - -0,1 -0,3

Tss NO omleidingsweg en Sint-
Martensstraat

A32 57,8 66,3 - 0,1 -0,2

Ten oosten Sint-Martensstraat A33 53,4 61,9 + 0,3 0,0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 55,2 63,8 0 0,7 0,3
Ten zuiden Blaarstraat A35 57,4 66,0 - 0,6 0,2

N753 A36 53,7 62,3 + 0,7 0,3

N730
Tss R72 en N753 A37 61,3 69,9 --- 1,1 0,8
Tss N753 en Kellensstraat A38 59,3 67,8 -- 1,1 0,7
Ten noorden Kellensstraat A39 57,9 66,5 - 0,6 0,3

NO
omleidingsw
eg

Achtertuinen Baversstraat A40 44,7 53,3 +++ -0,1 -0,3
Ziekenhuis A41 37,3 45,8 +++ 0,5 0,2
Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

A42 50,2 58,7 ++ 1,4 1,1

Bergerstraat A43 35,6 44,1 +++ 0,8 0,5

Langs het overgrote merendeel van de gemodelleerde wegsegmenten berekenen we in de
referentiesituatie 1 een verwaarloosbaar (toename < 1 dB) tot matig negatief effect (toename van
1-3 dB) op de geluidsimmissie ten opzichte van de huidige situatie.

Uitzonderingen zijn Gilliswinhof waar het verkeer alsook de geluidsimmissie sterk afneemt (zeer
significant positief effect ; afname > 6 dB(A)) en de Overhaamlaan en de Blaarstraat (ten
westen Eerste-Meistraat) waar het verkeer en de hiermee gepaard gaande de geluidsimmissie
sterk toeneemt (zeer significant negatief effect ; toename > 6 dB(A)).

Volgende overschrijdingen worden vastgesteld:
· Wanneer we kijken naar de immissiepunten die werden geselecteerd ifv de R72 (ringweg

rond Tongeren) stellen we een overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarden
vast op praktisch al de geselecteerde immissiepunten. De mate van overschrijding is
afhankelijk van het wegsegment en de afstand van de bebouwing tot de weg, doch ter
hoogte van de meeste wegvakken berekenen we een overschrijding van de norm met meer
dan 3 dB(A) wat men evalueert als significant negatief tot zeer significant negatief.

· Thv de immissiepunten langs het gedeelte van de N79 Maastrichtersteenweg dat men
categoriseert als secundaire/lokale weg krijgen een significant tot zeer significant negatieve
score t.o.v. het toetsingskader.

· Langs de N20 Luikersteenweg berekenen we een significant negatieve score t.o.v. het
toetsingskader.

· Langs de N618 ten zuiden van de Blaarstraat berekenen we een matig negatieve score
t.o.v. het toetsingskader.

· Langs de N758 (tss N79 en Sint-Martensstraat) berekenen we een matig negatieve score
t.o.v. het toetsingskader.

· Langs de N79B berekenen we een significant negatieve score t.o.v. het toetsingskader.
· Langs de N730 Bilzersteenweg berekenen we een matig tot significant negatieve score

t.o.v. het toetsingskader.
· Langs de Neremweg (ten westen van Overhaamlaan) berekenen we een matig negatieve

score t.o.v. het toetsingskader.
· Langs de E313 berekenen we een matig negatieve score t.o.v. het toetsingskader.



Geluid en trillingen

18050018_PRMER NO omleidingsweg Tongeren
Pagina 118 van 431

10.4.2 Referentiesituatie 2

Wegvak
Immissie
punt

Berekend
Score
tov
toetsing
skader

Immissieverschil
met ref 1

Immissieverschil
met huidig

Lnight Lden Lnight Lden Lnight Lden

N20
Luiker-
steenweg

Tss R72 en Schaapsweide A1 59,6 68,2 -- 0,0 0,0 0,6 0,3
Tss Schaapsweide en
Overhaamlaan

A2 60,1 68,7 -- 0,6 0,6 1,2 0,9

Ten Z Overhaamlaan A3 59,0 67,6 -- 0,5 0,5 1,9 1,5
Overhaamlaan A4 56,8 65,3 - 2,0 1,9 8,4 8,1
Gilliswinhof A5 44,0 52,7 +++ 0,5 0,7 -6,0 -6,3
Nerem-
weg

Ten O Overhaamlaan A6 51,3 59,9 ++ -1,7 -1,7 0,9 0,5
Ten W Overhaamlaan A7 55,0 63,7 0 -1,4 -1,2 0,8 0,6

R72

Tss Neremweg en N20 A8 55,3 63,9 0 -0,6 -0,6 1,4 1,1
Tss N20 en Molenstraat A9 59,5 68,1 -- 0,2 0,2 0,7 0,5
Tss Molenstraat en N614A A10 57,9 66,5 - -0,2 -0,1 0,0 -0,2
Tss N614A en N79 A11 54,3 62,9 0 -0,5 -0,5 -0,2 -0,5
Tss N79 en N20 A12 61,7 70,2 --- -0,2 -0,2 0,2 -0,1
Tss N20 en N730 A13 61,8 70,3 --- -0,2 -0,2 0,0 -0,2
Tss N730 en N79 A14 61,2 69,6 --- 0,1 0,0 -0,2 -0,6
Tss N79 en Neremweg A15 56,5 65,1 - -1,0 -1,0 0,0 -0,4

E313 (= primair) A16 61,4 70,0 - 0,0 0,0 2,0 1,8
N79B A17 60,2 68,7 -- -0,6 -0,6 0,0 -0,3

N79
Maastricht
ersteen-
weg

Tss R72 en N79B A18 63,6 72,2 --- -0,3 -0,3 0,7 0,4
Tss N79B en Jaminéstraat A19 62,2 70,8 --- -0,6 -0,5 2,4 2,2
Tss Jaminéstraat en N758 A20 63,9 72,4 --- -0,7 -0,7 0,1 -0,1
Tss N758 en Hazelereik A21 58,6 67,1 -- -1,5 -1,5 0,0 -0,3
Tss Hazelereik en NO
Omleidingsweg

A22 59,5 68,0 -- -1,3 -1,3 0,0 -0,3

Tss NO omleidingsweg en
Eerste-Meistraat

A23 61,6 70,1 --- 0,5 0,5 1,7 1,4

Tss Eerste-Meistraat en N618 A24 62,9 71,4 --- 0,5 0,4 1,7 1,3
Ten oosten N618 (= primair) A25 60,6 69,2 0 0,3 0,3 1,5 1,2

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 54,4 63,0 0 -0,8 -0,7 1,1 0,8
Hazelereik A27 51,0 59,4 ++ -0,1 -0,1 0,7 0,4
Blaar-
straat

Ten westen ZO omleidingswg A28 48,6 57,3 +++ -0,6 -0,6 5,8 5,5
Ten oosten ZO omleidingsweg A29 47,6 56,2 +++ -0,1 -0,1 0,2 -0,1

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 58,2 66,8 -- 1,4 1,4 0,4 0,2
Tss Hazelereik en NO
omleidingsweg

A31 58,2 66,7 -- 0,9 0,9 0,8 0,6

Tss NO omleidingsweg en
Sint-Martensstraat

A32 58,3 66,8 -- 0,5 0,5 0,6 0,3

Ten oosten Sint-Martensstraat A33 53,7 62,2 + 0,3 0,3 0,6 0,3

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 55,3 63,9 0 0,1 0,1 0,8 0,4
Ten zuiden Blaarstraat A35 57,5 66,1 - 0,1 0,1 0,7 0,3

N753 A36 54,0 62,6 + 0,3 0,3 1,0 0,6

N730
Tss R72 en N753 A37 60,5 69,1 -- -0,8 -0,8 0,3 0,0
Tss N753 en Kellensstraat A38 58,7 67,3 -- -0,6 -0,5 0,5 0,2
Ten noorden Kellensstraat A39 57,4 66,0 - -0,5 -0,5 0,1 -0,2

NO
omleidings
weg

Achtertuinen Baversstraat A40 45,6 54,2 +++ 0,9 0,9 0,8 0,6
Ziekenhuis A41 37,7 46,2 +++ 0,4 0,4 0,9 0,6
Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

A42 51,2 59,7 ++ 1,0 1,0 2,4 2,1

Bergerstraat A43 35,8 44,4 +++ 0,2 0,3 1,0 0,8
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Wanneer we het effect dat de verkeersintensiteiten gerelateerd aan referentiesituatie 2 op de
geluidsimmissie teweegbrengen vergelijken met het reeds berekende effect op de
geluidsimmissie tgv referentiesituatie 1 stellen we een matig positief effect vast langs volgende
wegsegmenten (i.c. effecten ten gevolge van de aanleg van de ZO omleidingsweg):

· Neremweg
· R72 (tss N79 en Neremweg)
· N79 (Tss N758 en ZO omleidingsweg)

Enkel langs de Overhaamlaan berekenen we een matig negatief effect (toename van 1-3 dB) op
de geluidsimmissie.

Volgende overschrijdingen worden vastgesteld:
· Wanneer we kijken naar de immissiepunten die werden geselecteerd ifv de R72 (ringweg

rond Tongeren) stellen we een overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarden
vast op praktisch al de geselecteerde immissiepunten. De mate van overschrijding is
afhankelijk van het wegsegment en de afstand van de bebouwing tot de weg, doch ter
hoogte van de meeste wegvakken berekenen we een overschrijding van de norm met meer
dan 3 dB(A) wat men evalueert als significant negatief tot zeer significant negatief.

· Thv de immissiepunten langs het gedeelte van de N79 Maastrichtersteenweg dat men
categoriseert als secundaire/lokale weg krijgen een significant tot zeer significant negatieve
score t.o.v. het toetsingskader.

· Langs de N20 Luikersteenweg berekenen we een significant negatieve score t.o.v. het
toetsingskader.

· Langs de N618 ten zuiden van de Blaarstraat berekenen we een matig negatieve score
t.o.v. het toetsingskader.

· Langs de N758 (tss N79 en Sint-Martensstraat) berekenen we een matig negatieve score
t.o.v. het toetsingskader.

· Langs de N79B berekenen we een significant negatieve score t.o.v. het toetsingskader.
· Langs de N730 Bilzersteenweg berekenen we een matig tot significant negatieve score

t.o.v. het toetsingskader.
· Langs de Overhaamlaan berekenen we een matig negatieve score t.o.v. het toetsingskader.
· Langs de E313 berekenen we een matig negatieve score t.o.v. het toetsingskader.

De evaluatie van de significantie van de toetsing aan het toetsingskader is voor beide
referentiesituaties praktisch gelijk.

Verschillen:
· In ref 1 werd er geen overschrijding van de gedifferentieerde referentiewaarden thv de

Overhaamlaan vastgesteld (0), in ref 2 berekenen we langs de betrokken weg een matig
negatieve score t.o.v. het toetsingskader (-).

· De matig negatieve score (-) t.o.v. het toetsingskader thv Neremweg in ref 1 zal
verdwijnen in ref 2 (0).
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Actualisatie t.g.v. gewijzigd tracé ZO-omleidingsweg cf. § 5.1.2
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Voor de situatie met dit gewijzigd tracé voor de ZO-omleidingsweg, maar zonder NO-omleiding
(i.c. de gewijzigde referentiesituatie 2) zijn geen nieuwe doorrekeningen gebeurd. De
bespreking gebeurd hier dan ook enkel kwalitatief.
Onder de discipline Mobiliteit werd de gewijzigde referentiesituatie 2 als volgt beschreven :
“Door de wijziging van het tracé van de ZO-omleidingsweg, wijzigt referentiesituatie 2
voornamelijk in het wegsegment van de N79 tussen de toekomstige aansluiting van de NO-
omleiding en de spooronderdoorgang aan de Jaminéstraat. Dit segment wordt in de gewijzigde
referentiesituatie 2 niet ontlast van verkeer dat zich verplaatst tussen het oosten en zuiden van
Tongeren. Ten opzichte van de bestaande intensiteiten is er dus geen afname te verwachten op
het segment ten oosten van de N758-Baversstraat. In het gedeelte tussen de N758-
Baversstraat en de spoorwegonderdoorgang liggen de intensiteiten waarschijnlijk iets hoger in
de gewijzigde referentiesituatie 2 t.o.v. de oorspronkelijke referentiesituatie 2, omwille van een
beperkt verkeersaantrekkend effect via de Baversstraat. Deze toename is beperkt, waardoor de
intensiteiten op dit gedeelte van de N79 en de Baversstraat in de aangepaste referentiesituatie
2 wel lager liggen dan in de referentiesituatie 1.”

10.5 Conclusie huidige situatie en referentiesituatie

Het merendeel van de onderzochte wegen binnen het studiegebied kent in de huidige situatie
druk verkeer. In de meetpunten op kortere afstand tot de belangrijkste verkeerswegen (zoals de
E313, R72, N79, N20, N753, N758, N730) liggen de LAeq,T – niveaus praktisch overal boven de
61 dB(A), wat men kan percipiëren als ‘lawaaiig’ tot ‘zeer lawaaiig’. Langs verschillende van
deze wegen waar het omgevingsgeluid werd opgemeten (zoals de E313, R72, N79, N758,
N730) zorgt het verkeersgeluid voor een overschrijding van de milieukwaliteitsnorm. Het
geluidsklimaat binnen het studiegebied langs de kleinere wegen (zoals Blaarstraat, Bodemweg,
Neremweg, Hazelereik,…) zakt meestal terug tot beneden de MKN, deze waarden stemmen
overeen met de geluidsniveaus zoals die in de diverse gebieden zouden mogen heersen om
een akoestisch comfort te garanderen.

Uit het geluidsmodel leiden we af dat langs het grootste deel van de onderzochte wegen binnen
het studiegebied de gedifferentieerde referentiewaarden overschreden worden. Immers op een
bestaande weg (referentiewegdek ; 70 km/u) die men categoriseert als secundair of lokaal zorgen
60 autopassages per uur reeds voor een Lnight van 55 dB(A) ter hoogte van een toetsingspunt op
10 m van het wegdek. Rekening houdende met het feit dat de eerstelijnsbebouwing zich dikwijls
nog dichter tot het wegdek bevindt blijkt het zeer moeilijk om aan deze norm te kunnen voldoen.

In de referentiesituaties (ref 1 & ref 2) zien we ten gevolge van het extra verkeer, dat gerelateerd
is aan de geplande ontwikkelingen binnen het studiegebied (referentiescenario 2025), de globale
geluidsniveaus binnen het hele studiegebied toenemen. De evaluatie van het akoestisch klimaat
door toetsing aan het toetsingskader zal hierdoor negatief evolueren.
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10.6 Effectbeschrijving en –beoordeling

10.6.1 Methodologie

10.6.1.1 Modellering aanlegfase

Wat betreft de aanlegfase wordt op basis van gekende geluidsvermogenniveaus en de wettelijk
toegelaten emissieniveaus van het in te zetten materieel uitgerekend volgens ISO-9613 welke
geluidsniveaus kunnen verwacht worden ter hoogte van de dichtst bijgelegen woningen. De
voornaamste activiteiten die voor een beduidende geluidsimmissie zorgen worden algemeen
besproken. Belangrijk is te vermelden dat de geluidsemissie van werktuigen in open lucht
beperkt is door het KB van 14/2/2006. Werfmachines moeten voldoen aan de  grenswaarden
opgenomen in bijlage XI bij dit KB.  Het toelaatbaar geluidsvermogenniveau bedraagt
bijvoorbeeld voor nieuwe graafmachines 93 dB(A) bij een vermogen onder 15 kW en
(80+11lgP) dB(A) bij een vermogen boven 15 kW  (P).

10.6.1.2 Modellering wegverkeerslawaai

Aan de hand van de toekomstige (gemodelleerde) verkeersintensiteiten na de realisatie van de
omleidingsweg, snelheid van de wagens, verdeling personenwagens / vrachtwagens en de
wegbedekking wordt een geluidskaart, die de geluidscontouren ten gevolge van het
wegverkeerslawaai weergeeft, opgesteld.

Volgende scenario’s worden gemodelleerd en doorgerekend:
· Geplande toestand 1 (i.e. refsit 2025 + NO omleidingsweg) – lengteprofielvariant 1
· Geplande toestand 1 (i.e. refsit 2025 + NO omleidingsweg) – lengteprofielvariant 2
· Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengteprofielvariant 1
· Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengteprofielvariant 2
· Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengteprofielvariant 1 + knip spoorwegbrug
· Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengteprofielvariant 2 + knip spoorwegbrug
· Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengteprofielvariant 1 + link Moerenpoort
· Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengteprofielvariant 2 + link Moerenpoort
· Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengteprofielvariant 1 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort
· Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengteprofielvariant 2 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort

Op deze manier verkrijgen we een duidelijk beeld van de mogelijke wijzigingen van de
geluidsimmissie en dit voor de verschillende alternatieven. Tevens is het immissieniveau op de
meet- en beoordelingspunten berekend voor de verschillende alternatieven. Deze berekende
geluidsniveaus worden getoetst aan het voorstel voor een toetsingskader voor het Lden en Lnight.
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De evaluatie van de significantie van de toetsing aan het toetsingskader gebeurt als volgt:

Effectbeschrijving Significantie
de parameter (Lden, Lnight of LAeq) overschrijdt de richtwaarde met 6
dB(A) of meer

zeer significant negatief ---

de parameter (Lden, Lnight of LAeq)  overschrijdt de richtwaarde met 3
à 6 dB(A)

significant negatief --

de parameter (Lden, Lnight of LAeq) overschrijdt de richtwaarde met
minder dan 3 dB(A)

matig negatief -

richtwaarde wordt net gerespecteerd (minder dan 1 dB(A)
overschrijding)

geen of verwaarloosbaar 0

de parameter (Lden, Lnight of LAeq) ligt minder dan 3 dB(A) onder de
richtwaarde

matig positief effect +

de parameter (Lden, Lnight of LAeq) ligt meer dan 3 dB(A) en minder
dan 6 dB(A) onder de richtwaarde

significant positief ++

de parameter (Lden, Lnight of LAeq) ligt meer dan 6 dB(A) onder de
richtwaarde

zeer significant positief +++

De evaluatie van de significantie van de wijziging in de geluidsimmissies gebeurt als volgt:

Effectbeschrijving Significantie
toename van het oorspronkelijk omgevingsgeluid (Lden, Lnight of
LAeq) met 6 dB(A) of meer

zeer significant negatief ---

toename van het oorspronkelijk omgevingsgeluid (Lden, Lnight of
LAeq) met 3 à 6 dB(A)

significant negatief --

toename van het omgevingsgeluid (Lden, Lnight of LAeq) met minder
dan 3 dB(A)

matig negatief -

geen toename van het oorspronkelijk omgevingsgeluid (Lden, Lnight

of LAeq) – effect minder dan 1 dB(A)
geen of verwaarloosbaar 0

afname van het oorspronkelijk omgevingsgeluid (Lden, Lnight of LAeq)
met minder dan 3 dB(A)

matig positief effect +

afname van het oorspronkelijk omgevingsgeluid (Lden, Lnight of LAeq)
met meer dan 3 dB(A) en minder dan 6 dB(A)

significant positief ++

afname van oorspronkelijk omgevingsgeluid (Lden, Lnight of LAeq) met
6 dB(A) of meer

zeer significant positief +++

In de zones waar zich een significant negatief effect voordoet (“tussenscores” -1 tot -3), wordt
vervolgens getoetst aan de gedifferentieerde referentiewaarden voor Lden en Lnight voor
nieuwe wegen (t.h.v. de omleidingsweg) en eventueel ook aan die voor bestaande wegen (t.h.v.
bestaande wegen waar het verkeer aanzienlijk zou toenemen). Indien voldaan wordt aan de
referentiewaarden, bedraagt de zgn. “eindscore” steeds -1, indien niet wordt de “tussenscore”
behouden. De uiteindelijke negatieve eindscores worden als volgt gekoppeld aan milderende
maatregelen.

-1 (matig
significant
negatief)

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de
juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan
stellen dan dient de deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende
maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.

-2 (significant
negatief)

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, eventueel
te koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te
worden.

-3 (zeer
significant
negatief)

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te
koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te
worden.
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De overdrachtberekeningen voor het wegverkeerslawaai resulteert in Lden-contouren van 45
dB(A) tot >75 dB(A) met een interval van 5 dB. Het Lden wordt op basis van LAeq,dag, LAeq,avond en
LAeq,nacht berekend. Deze overdrachtsberekening gebeurt overeenkomstig de Nederlandse
Standaard Rekenmethode (SRM II) (2002). Voor de realisatie van het tracé wordt klassieke
asfaltbedekking gehanteerd. De berekeningen worden doorgevoerd uitgaande van een
wegbedekking met steenmastiekasfalt (SMA) als referentiewegdek voor het nieuwe tracé. Dit
type asfalt wordt tevens veel gebruikt binnenstedelijk en op provinciale wegen. De Vlaamse
wegdekcorrectieterm (SMA B/SMA C = 0 dB) werd gebruikt. Tevens wordt rekening gehouden
met het voorgestelde snelheidsregime voor de geplande situatie (voor secundair tracé: 70
km/u). Op rotondes en bij het naderen van kruispunten hanteren we een snelheid van 30 km/u.
De correctiefactoren toegepast voor de verschillende types wegverharding zijn hieronder
weergegeven:

Omschrijving Wegdekcorrectie
Lichte voertuigen (middel) zware voertuigen

SMA – C, asfalt +0,00 +0,00

De geluidscontourenkaarten voor het gehele studiegebied (Lden)  zijn weergegeven voor de
voorliggende scenario’s in bijlage 4. De rekenresultaten op de immissiepunten voor deze
situaties zijn weergegeven in bijlage 4. De evaluatie van de significantie van de toetsing aan het
toetsingskader + evaluatie van de significantie van de wijziging in de geluidsimmissies wordt
eveneens in de tabel weergegeven. Het voorstel van toetsingskader voor een bestaande of een
nieuwe weg houdt rekening met onderstaande geluidsniveaus. Aangezien de omleidingsweg
nieuw tracé volgt, wordt de impact getoetst aan de gedifferentieerde referentiewaarden voor
een nieuwe weg.

Wegentype gedifferentieerde
referentiewaarden Lden

gedifferentieerde
referentiewaarden Lnight

Bestaande weg
Hoofd / primair 70 dB(A) 60 dB(A)
Secundair / lokaal 65 dB(A) 55 dB(A)
Nieuwe weg
Secundair / lokaal 55 dB(A) 45 dB(A)

Daarnaast worden de berekende geluidsniveaus eveneens vergeleken met de bestaande
geluidsniveaus volgens de referentiesituatie. Deze vergelijking is eveneens opgenomen in
bijlage 4. De scenario’s gerelateerd aan de geplande toestand 1 zullen worden vergeleken t.o.v.
de referentiesituatie 1. De scenario’s gerelateerd aan de geplande toestand 2 zullen worden
vergeleken t.o.v. de referentiesituatie 2.
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10.6.2 Effecten tijdens aanlegfase

Een exacte kwantitatieve bepaling op immissieniveau tijdens de aanlegfase is niet mogelijk daar
het exacte aantal en de technische informatie van de verschillende werktuigen niet of
onvoldoende gekend zijn. Desalniettemin zal hier een inschatting gegeven worden van de
geluidsniveaus van de verschillende werktuigen en werfverkeer. Tijdens de werkzaamheden
zullen voornamelijk tijdens de opbouw van de weg geluidsemissies worden veroorzaakt. Deze
werkzaamheden zullen afhankelijk van de locatie van de werf plaatselijk een verhoging van het
geluidsniveau veroorzaken ten opzichte van het reeds aanwezige omgevingsgeluid.
Het specifiek geluidsvermogenniveau bij de aanleg wordt bepaald door typewaarden voor
gebruikelijke bronnen (werfmachines, vrachtwagens, …). In het kader van dit project-MER
worden enkele algemeenheden weergegeven.
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de geluidsvermogenniveaus van de
belangrijkste geluidsbronnen die tijdens de aanlegfase kunnen worden ingezet.

Tabel 10-8: Geluidsvermogenniveaus van in te zetten materieel

Tijdens de aanlegfase kunnen maximaal de geluidsdrukniveaus verwacht worden op een
bepaalde afstand tot een werf wanneer volgende geluidsbronnen cumulatief in werking zijn:

· Één wiellader;
· Eén hydraulische kraan;
· Twee vrachtwagens (tijdens het laden en lossen);
· Een wals;
· Een betonmixer/betonpomp.

Tabel 10-9: afstand van bron tot de respectievelijke geluidscontour tijdens werkzaamheden
aanlegfase (zonder afscherming)
Geluidsdrukniveau tgv
werkzaamheden

70 dB(A) 65 dB(A) 60 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)

Afstand tot de werf 35 m 65 m 110 m 185 m 310 m 500 m

Onderstaande receptoren betreffen de meest nabijgelegen woningen ten opzichte van de
geplande omleidingsweg:

· Achtertuinen N758 op +/- 80 meter
· Ziekenhuis op +/- 100 meter
· Bergerstraat op +/- 65 meter
· Achtertuinen N79 op +/- 10 meter

Indien bovenstaande bronnen simultaan worden ingezet bedraagt het specifieke geluidsniveau
uitgedrukt in LAeq,T +/- 82 dB(A) ter hoogte van de meest nabijgelegen woningen t.h.v. de N79
(achtertuinen). In deze achtertuinen heersen er in de huidige situatie LAeq-niveaus van +/- 53-
60 dB(A) tijdens de dagperiode. Dit betekent dat de heersende geluidsniveaus op het moment
van de bouwwerkzaamheden bepaald zullen worden door het specifieke niveau afkomstig van
de werken (= zeer significant negatief effect (-3)). Uiteraard zijn de constructiewerken en de
hieraan gerelateerde effecten van korte duur.

Geluidsbron Type ( als voorbeeld ) LWA  ( geluidsvermogenniveau in dB(A))
Dumper Volvo 106 dB(A)
Vrachtwagen 106 dB(A)
Hydraulische
kraan

Cat 322 en 231 105 dB(A)

Bulldozer CATD6LGP 105 dB(A)
Wals 105 dB(A)
Bemalingspomp 100 dB(A)
Kabelkraan Hitachi KH 230 103 dB(A)
Betonmixers Iveco Eurotracker 104 dB(A)
Bentonietpomp 105 dB(A)
Kettingzaag 105 dB(A)
Bosmaaiers 105 dB(A)
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Indien bovenstaande bronnen simultaan worden ingezet bedraagt het specifieke geluidsniveau
uitgedrukt in LAeq,T +/- 61 tot 63 dB(A) ter hoogte van respectievelijk het ziekenhuis en de meest
nabijgelegen woningen in de Baversstraat (N758). Op beide plaatsen worden de heersende
geluidsniveaus op het moment van de bouwwerkzaamheden bepaald door het specifieke
niveau afkomstig van de werken (= zeer significant negatief effect (-3)). Uiteraard zijn de
constructiewerken en de hieraan gerelateerde effecten van korte duur. Ook t.h.v. de
geïsoleerde woning aan de Bergerstraat zullen de werken tijdelijk bepalend zijn voor het
geluidsklimaat (= zeer significant negatief effect (-3)).
Indien de fundering voor bepaalde constructies moeten ingeheid of geschroefd worden, kan ook
trillingshinder en geluidshinder ontstaan. Het heien van pijlers kan immers aanleiding geven tot
hoge geluiddrukniveaus. In onderstaande tabel zijn de te verwachten geluiddrukniveaus
(equivalent en piek) voor de verschillende methodes terug te vinden.

Tabel 10-10: geluidsniveaus heitechnieken
Techniek Piekniveau

(dB(A))
Equivalent niveau
(dB(A))

Equivalent niveau
(dB(A))

LAmax LAeq LAeq

Afstand 15 m Afstand 15 m Afstand 200 m
Dieselblok zonder afscherming 108 93 71
Dieselblok met geluiddempende mantel 98 83 61
Hydraulisch trillen 86 71 49
Hydraulisch drukken < 70 < 55 < 35

De activiteiten gebeuren wellicht enkel tijdens de dagperiode. Afhankelijk van de gebruikte
techniek kan het heien tijdelijk bepalend zijn voor het heersende omgevingsgeluid. Hierdoor
wordt bij het gebruik van dergelijke machinerie aangeraden om geluidsreducerende
maatregelen (isolerende mantel rond heiblok of paal) te voorzien. Bij toepassing van een
geluidsisolerende mantel kunnen de maximale geluidsniveaus tot 10 dB(A) lager liggen op 15 m
afstand. Met betrekking tot de trillingsproductie worden twee methoden voor het indrijven van
pijlers geëvalueerd, namelijk:

· heien met slaghamers
· schroefheien.

Uitgaande van de karakteristieken van de bodem, zijn volgende amplitudes te verwachten als
functie van de afstand tot het impactpunt (zie onderstaande tabel). De berekening geeft onder
meer de afstanden waarop de maximaal toelaatbare KB-waarden (volgens DIN 4150 deel 2,
1999) voorkomen.

Tabel 10-11: trillingsafstanden heitechnieken
Methode Afstand Gemiddelde amplitude

in m in mm/s
Heien 4 6

8 4
90 0.15
110 0.10

Schroefpaal 4 0.60
9 0.15
11 0.10

Indien uitgegaan wordt van volgende richtwaarden (cfr. DIN 4150 deel 2,1999):
· zeldzaam optredende trillingen (4 mm/s) of KB 4
· niet storende trillingen (0.15 mm/s) of KB 0.15
· waarnemingsdrempel (0.10 mm/s) of KB 0.1

kan verwacht worden dat er aan de meeste woningen rondom het projectgebied geen
trillingshinder zal optreden tijdens het eventuele schroefheien vermits de afstand tot de
woningen en bouwput groter is dan bovenvernoemde afstanden. Echter, indien men dient te
heien met slaghamers is de afstand tot de meest nabijgelegen woningen te klein om
trillingshinder uit te sluiten.
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10.6.3 Effecten t.g.v. exploitatiefase – beoordeling t.o.v. de referentiesituatie

Per weerhouden scenario wordt een tabel weergegeven. Hierbij wordt zowel een beoordeling
gegeven ten opzichte van het geldende toetsingskader (in welke mate worden de geldende
gedifferentieerde referentiewaarden gerespecteerd) als ten opzichte van de referentiesituatie
(welke wijziging in geluidsimmissie treedt op ten opzichte van de referentiesituatie).

10.6.3.1 Geplande toestand 1 – lengtevariant 1

Wegvak Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader
N20 Luikersteenweg Verwaarloosbaar effect (0) In de referentiesituatie werden de

gedifferentieerde referentiewaarden
reeds significant overschreden (--), dit
blijft ongewijzigd.

Overhaamlaan Verwaarloosbaar effect (0) Na realisatie van de omleidingsweg
blijven de gedifferentieerde
referentiewaarden gerespecteerd (0).

Gilliswinhof Significant positief effect (++) Zeer significant positief effect (+++)
Neremweg Ten O Overhaamlaan Verwaarloosbaar effect (0) Matig positief effect (+)

Ten W Overhaamlaan Verwaarloosbaar effect (0) Matig negatief effect (-)
R72 Langs de doorgerekende

wegsegmenten van de ringweg
rond Tongeren werd een
verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie berekend (0).

Verwaarloosbaar tot zeer significant
negatief effect (0 tot ---)

E313 Verwaarloosbaar effect (0) Matig negatief effect (-)
N79B Verwaarloosbaar effect (0) Significant negatief effect (--)
N79 Langs het gedeelte tss de

Jaminéstraat en NO
omleidingsweg berekenen we
een matig positief effect (+).
Langs de overige gemodelleerde
wegsegmenten is het effect
verwaarloosbaar (0).

Langs het gedeelte secundaire weg
berekenen we een significant negatief
tot zeer significant negatief effect tov
het toetsingskader (-- tot ---). Langs
het stukje primaire weg blijven de
gedifferentieerde referentiewaarden
gerespecteerd (0).

Bodemweg-Bolleberg-Kellensstraat17 Zeer significant positief effect
(+++)

Zeer significant positief effect (+++)

Hazelereik Significant positief effect (++) Zeer significant positief effect (+++)
Blaarstraat Ten westen ZO

omleidingsweg
Verwaarloosbaar effect (0) Zeer significant positief effect (+++)

Ten oosten ZO
omleidingsweg

Verwaarloosbaar effect (0) Zeer significant positief effect (+++)

N758 Ten oosten van de Sint-
Martensstraat berekenen we een
matig negatief effect (-). Ten
westen van de Sint-Martensstraat
is het effect verwaarloosbaar tot
matig positief (0 tot +).

Verwaarloosbaar tot significant
negatief effect (0 tot --)

N618 Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar tot matig negatief
effect (0 tot -)

N753 Matig negatief effect (-) Verwaarloosbaar effect (0)

17 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.
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Wegvak Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader
N730 Bilzersteenweg Verwaarloosbaar tot matig

positief effect (0 tot +)
Matig tot zeer significant negatief
effect (- tot ---)

NO
omleidingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

Matig negatief effect (-) Matig negatief effect (-)

Ziekenhuis Significant negatief effect (--) Matig positief effect (+)
Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

Zeer significant negatief effect (---
)

Zeer significant negatief effect (---)

Bergerstraat
Zeer significant negatief effect (---
)

Matig positief effect (+)

Langs verschillende drukke wegen zoals de N20 Luikersteenweg, R72, E313, N79B en N618
kan men de significantie van de wijziging in de geluidsimmissie evalueren als verwaarloosbaar,
het effect t.g.v. de gewijzigde verkeersintensiteiten is hier kleiner dan 1 dB(A). Langs kleinere
wegen zoals de Overhaamlaan, Neremweg, Blaarstraat is het effect eveneens
verwaarloosbaar.

In het zuiden takt de omleidingsweg aan op de N79 Maastrichtersteenweg, langs het gedeelte
van de N79 ten oosten van de omleidingsweg berekenen we een verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie, langs het gedeelte ten westen (tss Jaminéstraat en omleidingsweg) nemen de
intensiteiten af waardoor men hier een matig positief effect op het geluidsklimaat vaststelt.

In het noorden takt de omleidingsweg aan op de N758 Baversstraat, langs het gedeelte van de
N758 ten oosten van de omleidingsweg berekenen we een verwaarloosbaar tot matig negatief
effect op de geluidsimmissie, langs het gedeelte ten westen nemen de intensiteiten beperkt af
waardoor men hier een verwaarloosbaar tot matig positief effect op het geluidsklimaat vaststelt.

Ter hoogte van enkele lokale wegen zoals Gilliswinhof, Bodemweg/Bolleberg/Kellensstraat18 en
Hazelereik zorgt de realisatie van de omleidingsweg voor een afname van de
verkeersintensiteiten met als gevolg een significant tot zeer significant positief effect op de
geluidsimmissie. Langs de N730 berekenen we een verwaarloosbaar tot matig positief effect op
de geluidsimmissie.

Na realisatie van de NO omleidingsweg neemt het verkeer op de N753 beperkt toe met als
gevolg een matig negatief effect op de geluidsimmissie thv de eerstelijnsbebouwing.

Ter hoogte van de geselecteerde bebouwing welke in de buurt ligt van de geplande NO
omleidingsweg stellen we een matig tot zeer significant negatief effect vast op de
geluidsimmissie. T.h.v. de achtertuinen van woningen te N79 Maastrichtersteenweg zowel als
t.h.v. de geïsoleerde woning langs de Bergerstraat berekenen we een zeer significant negatief
effect op de geluidsimmissie. De achtertuinen van de woningen in de Baversstraat situeren zich
op grotere afstand tot de omleidingsweg waardoor er zich hier een matig negatief effect op de
geluidsimmissie voordoet. In de omgeving van het ziekenhuis neemt het omgevingsgeluid nog
significant toe. Dit is onvermijdelijk wanneer men een nieuwe weg inplant in open ruimte gebied.

18 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.



Geluid en trillingen

18050018_PRMER NO omleidingsweg Tongeren
Pagina 128 van 431

10.6.3.2 Geplande toestand 1 – lengtevariant 2

Daar de lengtevarianten (resp. 1 & 2) van de NO omleidingsweg enkel betrekking hebben op de
ligging van de weg t.o.v. de maaiveldhoogte spitsen we ons hieronder toe op de toetspunten die
werden weerhouden in functie van de geplande omleidingsweg. Ter hoogte van het omliggende
wegennet zal het effect (t.o.v. lengtevariant 1) immers sowieso verwaarloosbaar zijn.

Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader
NO
omleidingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

Matig negatief effect (-) Matig negatief effect (-)

Ziekenhuis Significant negatief effect (--) Matig positief effect (+)
Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

Zeer significant negatief effect (---
)

Zeer significant negatief effect (---
)

Bergerstraat
Zeer significant negatief effect (---
)

Verwaarloosbaar effect (0)

De evaluatie van de significantie van de wijziging in de geluidsimmissies is niet gewijzigd (tov
de geplande toestand 1 – lengtevariant 1).

10.6.3.3 Geplande toestand 2 – lengtevariant 1

Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader
N20 Luikersteenweg Verwaarloosbaar effect (0) In de referentiesituatie werden de

gedifferentieerde referentiewaarden
reeds significant overschreden (--),
dit blijft ongewijzigd.

Overhaamlaan Verwaarloosbaar effect (0) In de referentiesituatie werden de
gedifferentieerde referentiewaarden
reeds matig overschreden (-), dit
blijft ongewijzigd.

Gilliswinhof Significant positief effect (++) Zeer significant positief effect (+++)
Neremweg Ten O Overhaamlaan Verwaarloosbaar effect (0) Significant positief effect (++)

Ten W Overhaamlaan Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar effect (0)
R72 Langs de doorgerekende

wegsegmenten van de ringweg
rond Tongeren werd een
verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie berekend (0).

Verwaarloosbaar tot zeer significant
negatief effect (0 tot ---)

E313 Verwaarloosbaar effect (0) Matig negatief effect (-)
N79B Verwaarloosbaar effect (0) Significant negatief effect (--)
N79 Langs de alle gemodelleerde

wegsegmenten berekenen we
een verwaarloosbaar  effect (0).

Langs het gedeelte secundaire weg
berekenen we een significant
negatief tot zeer significant negatief
effect tov het toetsingskader (-- tot -
--). Langs het stukje primaire weg
blijven de gedifferentieerde
referentiewaarden  gerespecteerd
(0).

Bodemweg-Bolleberg-Kellensstraat19 Zeer significant positief effect
(+++)

Zeer significant positief effect (+++)

19 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.
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Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader
Hazelereik Significant positief effect (++) Zeer significant positief effect (+++)
Blaarstraat Ten westen ZO

omleidingsweg
Verwaarloosbaar effect (0) Zeer significant positief effect (+++)

Ten oosten ZO
omleidingsweg

Verwaarloosbaar effect (0) Zeer significant positief effect (+++)

N758 Ten oosten van de Sint-
Martensstraat berekenen we een
matig negatief effect (-). Ten
westen van de Sint-Martensstraat
is het effect verwaarloosbaar tot
significant positief (0 tot ++).

Verwaarloosbaar tot significant
negatief effect (0 tot --)

N618 Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar tot matig negatief
effect (0 tot -)

N753 Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar effect (0)
N730 Bilzersteenweg Verwaarloosbaar tot matig

positief effect (0 tot +)
Matig tot zeer significant negatief
effect (- tot ---)

NO
omleidingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar effect (0)

Ziekenhuis Significant negatief effect (--) Significant positief effect (++)
Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

Significant negatief effect (--) Significant negatief effect (--)

Bergerstraat Significant negatief effect (--) Significant positief effect (++)

Langs verschillende drukke wegen zoals de N20 Luikersteenweg, R72, E313, N79, N79B, N753
en N618 kan men de significantie van de wijziging in de geluidsimmissie evalueren als
verwaarloosbaar, het effect t.g.v. de gewijzigde verkeersintensiteiten is hier kleiner dan 1 dB(A).
Langs kleinere wegen als Overhaamlaan, Neremweg, Blaarstraat is het effect eveneens
verwaarloosbaar.

In het noorden takt de omleidingsweg aan op de N758 Baversstraat, langs het gedeelte van de
N758 ten oosten van de omleidingsweg berekenen we een verwaarloosbaar tot matig negatief
effect op de geluidsimmissie, langs het gedeelte ten westen nemen de intensiteiten af waardoor
men hier een significant positief effect op het geluidsklimaat vaststelt.

Ter hoogte van enkele lokale wegen zoals Gilliswinhof, Bodemweg/Bolleberg/Kellensstraat20 en
Hazelereik zorgt de realisatie van de omleidingsweg voor een afname van de
verkeersintensiteiten met als gevolg een significant tot zeer significant positief effect op de
geluidsimmissie. Langs de N730 berekenen we een verwaarloosbaar tot matig positief effect op
de geluidsimmissie.

Ter hoogte van de geselecteerde bebouwing welke in de buurt ligt van de geplande NO
omleidingsweg stellen we een verwaarloosbaar tot significant negatief effect vast op de
geluidsimmissie. T.h.v. de achtertuinen van woningen te N79 Maastrichtersteenweg zowel als
thv de geïsoleerde woning te Bergerstraat en het ziekenhuis berekenen we een significant
negatief effect op de geluidsimmissie. Dit is onvermijdelijk wanneer men een nieuwe weg
inplant in open ruimte gebied. De achtertuinen van de woningen in de Baversstraat situeren
zich op grotere afstand tot de omleidingsweg waardoor men het effect op de geluidsimmissie
hier kan beschouwen als verwaarloosbaar.

20 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.
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Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2  (§ 5.1.2)

Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor
de ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1
uit het plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1 (=oorspronkelijke geplande situatue 2).
Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2
(zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te onderzoeken, wordt hier  aanvullend
meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de effectbespreking voor de geplande
situatie 2 wijzigt (=gewjizigde geplande situatue 2).

Uit de bespreking van de discipline mobiliteit blijk dat :
· de noordoostelijke omleidingsweg zelf in de ochtendspits in de gewijzigde geplande

situatie 2 lagere intensiteiten kent dan in de oorspronkelijke geplande situatie 2. Dit
geldt ook, hetzij in mindere mate, voor de avondspits.

· op de N79 ten westen van de NO-omleidingsweg de intensiteiten in de gewijzigde
geplande situatie 2 hoger liggen dan in de oorspronkelijke geplande situatie 2.  Dit is
evenwel te wijten aan de tracékeuze van de ZO-omleidingsweg en nauwelijks
beïnvloed door de NO-omleidingsweg.

· op de N758 ten westen van de omleidingsweg hogere intensiteiten verwacht worden
dan in de oorspronkelijke geplande situatie 2. Deze intensiteiten liggen evenwel lager
dan in de oorspronkelijke referentietoestand 2

· elders zijn de verschillen te verwaarlozen.

Voor de discipline geluid kan aldus het volgende geconcludeerd:
· Voor de effecten ter hoogte van de NO-omleidingsweg:

In de gewijzigde geplande situatie 2 zal er minder verkeer op de NO-omleidingsweg
rijden dan in de oorspronkelijke geplande situatie 2. De effectbespreking en -
beoordeling beschreven onder de oorspronkelijke geplande situatie 2 hierboven, kan
aldus als een beschrijving van de worst case situatie beschouwd worden. Op basis
van de gegevens uit de discipline mobiliteitt kan opgemaakt dat de daling in
intensiteiten kleiner zal zijn dan 25%, waardoor men er van uit kan gaan dat de
opgegeven milderende maatregelen ook voor de gewijzigde geplande situatie 2 van
toepassing zullen zijn.  T.a.v. de gestelde milderende maatregelen (akoestische
afscherming - zie verder) kan overigens gesteld dat, aangezien de
kruispuntoplossingen momenteel nog niet concreet uitgewerkt zijn, het hoe dan ook
wenselijk is om voor het definitieve ontwerp na te gaan in welke mate deze nog steeds
nodig zijn en op welke manier ze ook effectief zijn.

· Voor de N79 ten westen van de NO-omleidingsweg:
Daar de stijging van de intensiteiten op de N79 in de gewijzigde geplande situatie 2
t.o.v. de oorspronkelijke geplande situatie 2 toe te schrijven is aan de verschuiving van
het tracé van de ZO-omleidingsweg, en deze nauwelijks beïnvloed wordt door de
aanleg van de NO-omleidingsweg, dienen de effecten van deze stijging onderzocht te
worden in het kader van de milieubeoordeling van de aanleg van de ZO-
omleidingsweg. De effecten t.g.v. de NO-omleidingsweg zullen hier immers
verwaarloosbaar zijn.
Voor het wegsegment tussen de NO-omleiding en de N758 zijn de intensiteiten in de
gewijzigde geplande situatie 2 overigens lager dan in de oorspronkelijke
referentiesituatie 2 en dus zeker ook t.o.v. de gewijzigde referentiesituatie 2. Aldus kan
gesteld dat de effectbespreking en -beoordeling beschreven onder de oorspronkelijke
geplande situatie 2 hierboven, voor wat de effecten van de NO-omleidingsweg betreft
als een beschrijving van de worst case situatie kan beschouwd worden.

· Voor de N758 ten westen van de omleidingsweg:
De stijging in intensiteiten is hier toe te schrijven aan de aanleg van de ZO-
omleidingsweg en stelt zich aldus vnl t.o.v. de oorspronkelijke geplande situatie. T.o.v.
de oorspronkelijke referentiesituatie 2 is er eerder een daling. Daar er verwacht wordt
dat er op de N758 ten westen van de omleidingsweg in de gewijzigde referentiesituatie
2 meer verkeer zal zitten dan in de oorspronkelijke referentiesituatie 2,  zal de daling
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t.o.v. de gewijzigde referentie 2 groter zijn. Aldus kan gesteld dat de effectbespreking
en -beoordeling beschreven onder de oorspronkelijke geplande situatie 2 hierboven,
voor wat de effecten van de NO-omleidingsweg betreft als een beschrijving van de
worst case situatie kan beschouwd worden.

10.6.3.4 Geplande toestand 2 – lengtevariant 2

Daar de lengtevarianten (resp. 1 & 2) van de NO omleidingsweg enkel betrekking hebben op de
ligging van de weg t.o.v. de maaiveldhoogte spitsen we ons hieronder toe op de toetspunten die
werden weerhouden in functie van de geplande noordoostelijke omleidingsweg. Ter hoogte van
het omliggende wegennet zal het effect (t.o.v. lengtevariant 1) immers sowieso verwaarloosbaar
zijn.

Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader

NO
omleidingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar effect (0)

Ziekenhuis Significant negatief effect (--) Matig positief effect (+)

Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

Significant negatief effect (--) Significant negatief effect (--)

Bergerstraat Zeer significant negatief effect (---) Matig positief effect (+)

Indien men opteert voor de omleidingsweg in lengtevariant 2 liggen de geluidsimmissieniveaus
thv de woning in de Bergerstraat beperkt hoger, het effect op de geluidsimmissie evalueert men
als zeer significant negatief. T.h.v. de overige toetspunten is de evaluatie van de significantie
van de wijziging in de geluidsimmissies niet gewijzigd (tov de geplande toestand 2 –
lengtevariant 1).

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)

Idem als voor lengtevariant 1
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10.7 Effectbespreking en beoordeling in combinatie met relevante ontwikkelingen

10.7.1 Geplande toestand 2 – lengtevariant 1 + knip spoorwegbrug

Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader
N20 Luikersteenweg Verwaarloosbaar effect (0) In de referentiesituatie werden de

gedifferentieerde referentiewaarden
reeds significant overschreden (--),
dit blijft ongewijzigd.

Overhaamlaan Verwaarloosbaar effect (0) In de referentiesituatie werden de
gedifferentieerde referentiewaarden
reeds matig overschreden (-), dit
blijft ongewijzigd.

Gilliswinhof Verwaarloosbaar effect (0) Zeer significant positief effect (+++)
Neremweg Ten O Overhaamlaan Matig negatief effect (-) Matig positief effect (+)

Ten W Overhaamlaan Matig negatief effect (-) Matig negatief effect (-)
R72 Langs het gedeelte tussen de N79

Sint-Truidersteenweg en N79
Maastrichtersteenweg berekenen we
een matig positief effect op de
geluidsimmissie (+).
Langs de overige wegsegmenten
van de ringweg rond Tongeren werd
een verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie berekend (0).

Verwaarloosbaar tot significant
negatief effect (0 tot --)

E313 Verwaarloosbaar effect (0) Matig negatief effect (-)
N79B Zeer significant positief effect (+++) Matig positief effect (+)
N79 Langs het gedeelte ten W van de

omleidingsweg berekenen we een
zeer significant positief effect op de
geluidsimmissie (+++).
Langs het gedeelte ten O van de
omleidingsweg berekenen we een
verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie (0).

Zeer significant negatief tot zeer
significant positief effect (--- tot +++)

Bodemweg-Bolleberg-Kellensstraat21 Zeer significant positief effect (+++) Zeer significant positief effect (+++)
Hazelereik Matig positief effect (+) Zeer significant positief effect (+++)
Blaarstraat Ten westen ZO

omleidingsweg
Matig negatief effect (-) Significant positief effect (++)

Ten oosten ZO
omleidingsweg

Verwaarloosbaar effect (0) Zeer significant positief effect (+++)

N758 Ten oosten van de omleidingsweg
berekenen we een verwaarloosbaar
effect (0). Ten westen van de
omleidingsweg is het effect matig tot
significant positief (+ tot ++).

Matig negatief tot matig positief
effect (- tot +)

N618 Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar tot matig negatief
effect (0 tot -)

N753 Matig negatief effect (-) Verwaarloosbaar effect (0)

21 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.
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Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader
N730 Bilzersteenweg Langs het gedeelte tussen de R72

en N753 berekenen we een matig
negatief effect op de
geluidsimmissie (-).
Ten N van de N753 werd een
verwaarloosbaar tot matig positief
effect op de geluidsimmissie
berekend (0 tot +).

Matig tot zeer significant negatief
effect (- tot ---)

NO
omleidingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

Matig negatief effect (-) Significant negatief effect (--)

Ziekenhuis Significant negatief effect (--) Matig positief effect (+)
Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

Zeer significant negatief effect (---) Zeer significant negatief effect (---)

Bergerstraat Zeer significant negatief effect (---) Matig positief effect (+)

Langs verschillende drukke wegen zoals de N20 Luikersteenweg, E313 en N618 kan men de
significantie van de wijziging in de geluidsimmissie evalueren als verwaarloosbaar, het effect
t.g.v. de gewijzigde verkeersintensiteiten is hier kleiner dan 1 dB(A). Langs kleinere wegen als
Overhaamlaan en Gilliswinhof is het effect eveneens verwaarloosbaar.

Ook langs het grootste gedeelte van de ringweg rond Tongeren (R72) zorgen de gewijzigde
verkeersintensiteiten voor een verwaarloosbaar effect op het omgevingsgeluid. Het gedeelte
tussen de N79 Sint-Truidersteenweg en N79 Maastrichtersteenweg ondervindt een matig
positief effect op de geluidsimmissie.

In het zuiden takt de omleidingsweg aan op de N79 Maastrichtersteenweg, langs het gedeelte
van de N79 ten oosten van de omleidingsweg berekenen we een verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie, langs het gedeelte ten westen nemen de intensiteiten af waardoor men hier
een zeer significant positief effect op het geluidsklimaat vaststelt.

In het noorden takt de omleidingsweg aan op de N758 Baversstraat, langs het gedeelte van de
N758 ten oosten van de omleidingsweg berekenen we een verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie, langs het gedeelte ten westen nemen de intensiteiten beperkt af waardoor
men hier een matig tot significant positief effect op het geluidsklimaat vaststelt.

De Blaarstraat wordt geknipt door de ZO omleidingsweg. Het oostelijk gedeelte ervaart een
verwaarloosbaar effect op het geluidsklimaat, op het westelijk gedeelte nemen de
verkeersintensiteiten toe en stijgt het geluidsniveau tot 2 dB(A) wat men evalueert als een matig
negatief effect.

Ter hoogte van enkele lokale wegen zoals de Bodemweg/Bolleberg/Kellensstraat22 en
Hazelereik zorgt de realisatie van de omleidingsweg met knip t.h.v. het station voor een afname
van de verkeersintensiteiten met als gevolg een matig tot zeer significant positief effect op de
geluidsimmissie. Ook langs de N79B berekenen we een zeer significant positief effect op het
geluidsklimaat.

Voor de N730 berekenen we langs het gedeelte tussen de R72 en N753 we een matig negatief
effect op de geluidsimmissie (-). Ten N van de N753 werd een verwaarloosbaar tot matig
positief effect op de geluidsimmissie berekend.

22 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.
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Na realisatie van de NO omleidingsweg neemt het verkeer op de N753 en Neremweg beperkt
toe met als gevolg een matig negatief effect op de geluidsimmissie thv de eerstelijnsbebouwing.

Ter hoogte van de geselecteerde bebouwing welke in de buurt ligt van de geplande NO
omleidingsweg stellen we een matig tot zeer significant negatief effect vast op de
geluidsimmissie. T.h.v. de achtertuinen van woningen te N79 Maastrichtersteenweg als thv de
geïsoleerde woning te Bergerstraat berekenen we een zeer significant negatief effect op de
geluidsimmissie. De achtertuinen van de woningen in de Baversstraat situeren zich op grotere
afstand tot de omleidingsweg waardoor er zich hier een matig negatief effect op de
geluidsimmissie voordoet. In de omgeving van het ziekenhuis neemt het omgevingsgeluid nog
significant toe. Dit is onvermijdelijk wanneer men een nieuwe weg inplant in open ruimte gebied.

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.
De noordoostelijke omleiding zal veel meer benut worden, indien men knipt in de N79 aan het
station, maar niet meer dan het geval is voor de oorspronkelijke geplande situatie 2.  Voor de
effectbespreking van de NO-omleidingsweg is de hierboven beschreven situatie aldus een
worst case.  Wijzigingen op andere wegsegmenten in de gewijzigde geplande situatie 2 zijn
desgevallend toe te schrijven aan het tracé van de ZO-omleidingsweg en dienen dan ook in de
milieubeoordeling van dat project beoordeeld te worden.

10.7.2 Geplande toestand 2 – lengtevariant 2 + knip spoorwegbrug

Daar de lengtevarianten (resp. 1 & 2) van de NO omleidingsweg enkel betrekking hebben op de
ligging van de weg t.o.v. de maaiveldhoogte spitsen we ons hieronder toe op de toetspunten die
werden weerhouden in functie van de geplande omleidingsweg. Ter hoogte van het omliggende
wegennet zal het effect (t.o.v. lengtevariant 1) immers sowieso verwaarloosbaar zijn.

Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader

NO
omleidingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

Matig negatief effect (-) Matig negatief effect (-)

Ziekenhuis Zeer significant negatief effect (---) Matig positief effect (+)
Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

Zeer significant negatief effect (---) Zeer significant negatief effect (---)

Bergerstraat Zeer significant negatief effect (---) Verwaarloosbaar effect (0)

Indien men opteert voor de omleidingsweg in lengtevariant 2 liggen de geluidsimmissieniveaus
thv het ziekenhuis verwaarloosbaar hoger, het effect op de geluidsimmissie evalueert men als
zeer significant negatief. Thv de overige toetspunten is de evaluatie van de significantie van de
wijziging in de geluidsimmissies niet gewijzigd (tov de geplande toestand 2 – lengtevariant 1).

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2.(§ 5.1.2)

Idem als voor lengtevariant 1
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10.7.3 Geplande toestand 2 – lengtevariant 1 + link Moerenpoort

Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader
N20 Luikersteenweg Verwaarloosbaar tot matig

positief effect (0 tot +)
In de referentiesituatie werden de
gedifferentieerde referentiewaarden
reeds significant overschreden (--),
dit blijft ongewijzigd.

Overhaamlaan Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar effect (0)
Gilliswinhof Matig positief effect (+) Zeer significant positief effect (+++)
Neremweg Ten O Overhaamlaan Verwaarloosbaar effect (0) Significant positief effect (++)

Ten W Overhaamlaan Zeer significant positief effect
(+++)

Zeer significant positief effect (+++)

R72 Langs het overgrote deel van de
ringweg rond Tongeren werd een
verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie berekend (0).
Langs het gedeelte tss N79 en
Neremweg berekenen we een
matig positief effect (+), tss
Neremweg en N20 een matig
negatief effect (-)

Verwaarloosbaar tot zeer significant
negatief effect (0 tot ---)

E313 Verwaarloosbaar effect (0) Matig negatief effect (-)
N79B Matig positief effect (+) Significant negatief effect (--)
N79 Langs het gedeelte ten W van de

omleidingsweg berekenen we
een matig positief effect op de
geluidsimmissie (+).
Langs het gedeelte ten O van de
omleidingsweg berekenen we
een verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie (0).

Langs het gedeelte secundaire weg
berekenen we een matig negatief
tot zeer significant negatief effect
tov het toetsingskader (- tot ---).
Langs het stukje primaire weg
blijven de gedifferentieerde
referentiewaarden  gerespecteerd
(0).

Bodemweg-Bolleberg-Kellensstraat23 Zeer significant positief effect
(+++)

Zeer significant positief effect (+++)

Hazelereik Zeer significant positief effect
(+++)

Zeer significant positief effect (+++)

Blaarstraat Ten westen ZO
omleidingsweg

Verwaarloosbaar effect (0) Zeer significant positief effect (+++)

Ten oosten ZO
omleidingsweg

Verwaarloosbaar effect (0) Zeer significant positief effect (+++)

N758 Ten oosten van de
omleidingsweg berekenen we
een verwaarloosbaar effect (0).
Ten westen van de
omleidingsweg is het effect
significant positief (++).

Ten oosten van de omleidingsweg
zorgt het immissieniveau voor een
significant negatief tot
verwaarloosbaar effect tov het
toetsingskader (-- tot 0). Ten W van
de omleidingsweg blijven de
gedifferentieerde referentiewaarden
gerespecteerd (+).

N618 Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar tot matig negatief
effect (0 tot -)

N753 Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar effect (0)

23 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.
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Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader
N730 Bilzersteenweg Verwaarloosbaar tot matig

positief effect (0 tot +)
Matig tot significant negatief effect
(- tot --)

NO
omleidingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar effect (0)

Ziekenhuis Significant negatief effect (--) Significant positief effect (++)

Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

Significant negatief  tot zeer
significant negatief effect (-- tot ---
)

Significant negatief  tot zeer
significant negatief effect (-- tot ---)

Bergerstraat Significant negatief effect (--) Significant positief effect (++)

Langs verschillende drukke wegen zoals de E313, N753 en N618 kan men de significantie van
de wijziging in de geluidsimmissie evalueren als verwaarloosbaar, het effect t.g.v. de gewijzigde
verkeersintensiteiten is hier kleiner dan 1 dB(A). Langs kleinere wegen als Overhaamlaan,
Blaarstraat en Neremweg (ten westen omleidingsweg) is het effect eveneens verwaarloosbaar.
Langs de N20 Luikersteenweg en N730 berekenen we een verwaarloosbaar tot matig positief
effect op het geluidsklimaat.

Ook langs het grootste gedeelte van de ringweg rond Tongeren (R72) zorgen de gewijzigde
verkeersintensiteiten voor een verwaarloosbaar effect op het omgevingsgeluid. Langs het
gedeelte tss N79 en Neremweg berekenen we een matig positief effect op de geluidsimmissie,
tss Neremweg en N20 een matig negatief effect.

In het zuiden takt de omleidingsweg aan op de N79 Maastrichtersteenweg, langs het gedeelte
van de N79 ten oosten van de omleidingsweg berekenen we een verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie, langs het gedeelte ten westen nemen de intensiteiten af waardoor men hier
een matig positief effect op het geluidsklimaat vaststelt.

In het noorden takt de omleidingsweg aan op de N758 Baversstraat, langs het gedeelte van de
N758 ten oosten van de omleidingsweg berekenen we een verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie, langs het gedeelte ten westen nemen de intensiteiten beperkt af waardoor
men hier een significant positief effect op het geluidsklimaat vaststelt.

Ter hoogte van enkele lokale wegen zoals de Bodemweg/Bolleberg/Kellensstraat24,
Gilliswinhof, Hazelereik en Neremweg (ten westen omleidingsweg) zorgt de realisatie van de
omleidingsweg voor een afname van de verkeersintensiteiten met als gevolg een matig tot zeer
significant positief effect op de geluidsimmissie. Ook langs de N79B berekenen we een matig
positief effect op het geluidsklimaat.

Na realisatie van de NO omleidingsweg neemt het verkeer op de N753 en Neremweg beperkt
toe met als gevolg een matig negatief effect op de geluidsimmissie thv de eerstelijnsbebouwing.

Ter hoogte van de geselecteerde bebouwing welke in de buurt ligt van de geplande NO
omleidingsweg stellen we een verwaarloosbaar tot significant negatief effect vast op de
geluidsimmissie. T.h.v. de achtertuinen van woningen te N79 Maastrichtersteenweg als thv de
geïsoleerde woning te Bergerstraat en het ziekenhuis berekenen we een significant negatief
effect op de geluidsimmissie. Dit is onvermijdelijk wanneer men een nieuwe weg inplant in open
ruimte gebied. De achtertuinen van de woningen in de Baversstraat situeren zich op grotere
afstand tot de omleidingsweg waardoor men het effect op de geluidsimmissie hier kan
beschouwen als verwaarloosbaar.

24 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.
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Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Uit het voorgaande blijkt dat de intensiteiten op de noordoostelijke omleiding amper beïnvloed
worden door een eventuele link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort. Dit zal ook zo zijn in
de gewijzigde geplande situatie 2.
Wijzigingen op andere wegsegmenten in de gewijzigde geplande situatie 2 zijn desgevallend
toe te schrijven aan het tracé van de ZO-omleidingsweg en dienen dan ook in de
milieubeoordeling van dat project beoordeeld te worden.

10.7.4 Geplande toestand 2 – lengtevariant 2 + link Moerenpoort

Daar de lengtevarianten (resp. 1 & 2) van de NO omleidingsweg enkel betrekking hebben op de
ligging van de weg t.o.v. de maaiveldhoogte spitsen we ons hieronder toe op de toetspunten die
werden weerhouden in functie van de geplande omleidingsweg. Ter hoogte van het omliggende
wegennet zal het effect (t.o.v. lengtevariant 1) immers sowieso verwaarloosbaar zijn.

Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader

NO
omleidingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar effect (0)

Ziekenhuis Significant negatief effect (--) Matig positief effect (+)
Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

Significant negatief  tot zeer
significant negatief effect (-- tot ---)

Significant negatief  tot zeer
significant negatief effect (-- tot ---)

Bergerstraat Zeer significant negatief effect (---) Matig positief effect (+)

Indien men opteert voor de omleidingsweg in lengtevariant 2 liggen de geluidsimmissieniveaus
thv de woning in de Bergerstraat beperkt hoger, het effect op de geluidsimmissie evalueert men
als zeer significant negatief. Thv de overige toetspunten is de evaluatie van de significantie van
de wijziging in de geluidsimmissies niet gewijzigd (tov de geplande toestand 2 – lengtevariant
1).

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)

Idem als voor lengtevariant 1
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10.7.5 Geplande toestand 2 – lengtevariant 1 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort

Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader
N20 Luikersteenweg Verwaarloosbaar effect (0) In de referentiesituatie werden de

gedifferentieerde
referentiewaarden reeds
significant overschreden (--), dit
blijft ongewijzigd.

Overhaamlaan Matig positief effect (+) Verwaarloosbaar effect (0)
Gilliswinhof Matig positief effect (+) Zeer significant positief effect

(+++)
Neremweg Ten O Overhaamlaan Matig negatief effect (-) Matig positief effect (+)

Ten W Overhaamlaan Zeer significant positief effect
(+++)

Zeer significant positief effect
(+++)

R72 Langs het gedeelte tussen de
N79 en de Neremweg berekenen
we een matig negatief effect op
de geluidsimmissie (-).
Langs de overige wegsegmenten
van de ringweg rond Tongeren
werd een verwaarloosbaar effect
op de geluidsimmissie berekend
(0).

Verwaarloosbaar tot zeer
significant negatief effect (0 tot ---
)

E313 Verwaarloosbaar effect (0) Matig negatief effect (-)
N79B Significant positief effect (++) Verwaarloosbaar effect (0)
N79 Langs het gedeelte ten W van de

omleidingsweg berekenen we
een zeer significant positief effect
op de geluidsimmissie (+++).
Langs het gedeelte ten O van de
omleidingsweg berekenen we
een verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie (0).

Zeer significant negatief tot zeer
significant positief effect (--- tot
+++)

Bodemweg-Bolleberg-Kellensstraat25 Zeer significant positief effect
(+++)

Zeer significant positief effect
(+++)

Hazelereik Significant positief effect (++) Zeer significant positief effect
(+++)

Blaarstraat Ten westen ZO
omleidingsweg

Matig negatief effect (-) Significant positief effect (++)

Ten oosten ZO
omleidingsweg

Verwaarloosbaar effect (0) Zeer significant positief effect
(+++)

N758 Ten oosten van de
omleidingsweg berekenen we
een verwaarloosbaar effect (0).
Ten westen van de
omleidingsweg is het effect
significant tot zeer significant
positief (++ tot +++).

Ten oosten van de
omleidingsweg zorgt het
immissieniveau voor een
significant negatief tot
verwaarloosbaar effect tov het
toetsingskader (-- tot 0). Ten W
van de omleidingsweg blijven de
gedifferentieerde
referentiewaarden  gerespecteerd
(+ tot ++).

25 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.
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Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader
N618 Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar tot matig

negatief effect (0 tot -)
N753 Verwaarloosbaar effect (0) Verwaarloosbaar effect (0)
N730 Bilzersteenweg Verwaarloosbaar tot matig

positief effect (0 tot +)
Matig tot significant negatief
effect (- tot --)

NO
omleidingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

Matig negatief effect (-) Matig negatief effect (-)

Ziekenhuis Significant negatief effect (--) Matig positief effect (+)
Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

Zeer significant negatief effect (---
)

Zeer significant negatief effect (---
)

Bergerstraat
Zeer significant negatief effect (---
)

Matig positief effect (+)

Langs verschillende drukke wegen zoals de N20 Luikersteenweg, E313, N753 en N618 kan
men de significantie van de wijziging in de geluidsimmissie evalueren als verwaarloosbaar, het
effect t.g.v. de gewijzigde verkeersintensiteiten is hier kleiner dan 1 dB(A). Langs de N730
Bilzersteenweg berekenen we een verwaarloosbaar tot matig positief effect op het
geluidsklimaat.

Ook langs het grootste gedeelte van de ringweg rond Tongeren (R72) zorgen de gewijzigde
verkeersintensiteiten voor een verwaarloosbaar effect op het omgevingsgeluid. Enkel langs het
gedeelte tss N79 en Neremweg berekenen we een matig negatief effect op de geluidsimmissie.

In het zuiden takt de omleidingsweg aan op de N79 Maastrichtersteenweg, langs het gedeelte
van de N79 ten oosten van de omleidingsweg berekenen we een verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie, langs het gedeelte ten westen nemen de intensiteiten af waardoor men hier
een zeer significant positief effect op het geluidsklimaat vaststelt. Ook thv de bebouwing langs
de N79B werd een significant positief effect op de geluidsimmissie berekend.

In het noorden takt de omleidingsweg aan op de N758 Baversstraat, langs het gedeelte van de
N758 ten oosten van de omleidingsweg berekenen we een verwaarloosbaar effect op de
geluidsimmissie, langs het gedeelte ten westen nemen de intensiteiten af waardoor men hier
een significant tot zeer significant positief effect op het geluidsklimaat vaststelt.

De Blaarstraat wordt geknipt door de ZO omleidingsweg. Het oostelijk gedeelte ervaart een
verwaarloosbaar effect op het geluidsklimaat, op het westelijk gedeelte nemen de
verkeersintensiteiten toe en stijgt het geluidsniveau tot 2,8 dB(A) wat men evalueert als een
matig negatief effect.

Ter hoogte van enkele lokale wegen zoals de Bodemweg/Bolleberg/Kellensstraat26,
Gilliswinhof, Hazelereik, Overhaamlaan en Neremweg (ten westen omleidingsweg) zorgt de
realisatie van de omleidingsweg voor een afname van de verkeersintensiteiten met als gevolg
een matig tot zeer significant positief effect op de geluidsimmissie. Ook langs de N79B
berekenen we een matig positief effect op het geluidsklimaat.

Na realisatie van de NO omleidingsweg neemt het verkeer op de Neremweg (ten oosten
omleidingsweg) beperkt toe met als gevolg een matig negatief effect op de geluidsimmissie thv
de eerstelijnsbebouwing.

26 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.
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Ter hoogte van de geselecteerde bebouwing welke in de buurt ligt van de geplande NO
omleidingsweg stellen we een matig tot zeer significant negatief effect vast op de
geluidsimmissie. T.h.v. de achtertuinen van woningen te N79 Maastrichtersteenweg als thv de
geïsoleerde woning te Bergerstraat berekenen we een zeer significant negatief effect op de
geluidsimmissie. De achtertuinen van de woningen in de Baversstraat situeren zich op grotere
afstand tot de omleidingsweg waardoor er zich hier een matig negatief effect op de
geluidsimmissie voordoet. In de omgeving van het ziekenhuis neemt het omgevingsgeluid nog
significant toe. Dit is onvermijdelijk wanneer men een nieuwe weg inplant in open ruimte gebied.

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Uit het voorgaande blijkt een beperkte toename op de NO-omleidingsweg in de cumulatieve
situatie met link Moerenpoort én knip station. Deze toename zal in de gewijzigde geplande
situatie 2 alvast niet groter zijn. Wijzigingen op andere wegsegmenten in de gewijzigde
geplande situatie 2 zijn desgevallend toe te schrijven aan het tracé van de ZO-omleidingsweg
en dienen dan ook in de milieubeoordeling van dat project beoordeeld te worden.een beperkte
toename .

10.7.6 Geplande toestand 2 – lengtevariant 2 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort

Daar de lengtevarianten (resp. 1 & 2) van de NO omleidingsweg enkel betrekking hebben op de
ligging van de weg t.o.v. de maaiveldhoogte spitsen we ons hieronder toe op de toetspunten die
werden weerhouden in functie van de geplande omleidingsweg. Ter hoogte van het omliggende
wegennet zal het effect (t.o.v. lengtevariant 1) immers sowieso verwaarloosbaar zijn.

Effectgroep Effect op geluidsimmissie Effect tov toetsingskader

NO
omleidingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

Matig negatief effect (-) Matig negatief effect (-)

Ziekenhuis Significant negatief effect (--) Matig positief effect (+)
Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

Zeer significant negatief effect (---) Zeer significant negatief effect (---)

Bergerstraat Zeer significant negatief effect (---) Verwaarloosbaar effect (0)

De evaluatie van de significantie van de wijziging in de geluidsimmissies is niet gewijzigd (tov
de geplande toestand 1 – lengtevariant 1).

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)

Idem als voor lengtevariant 1
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10.8 Milderende maatregelen en aanbevelingen

10.8.1 Algemeen

Acties die men kan ondernemen teneinde de specifieke geluidsniveaus afkomstig van de
wegen terug te dringen bestaan enerzijds uit het plaatsen van geluidsschermen en anderzijds
uit het voorzien van een geluidsarme wegverharding. Daarnaast zijn een aantal
conceptverbeteringen mogelijk.

· Geluidsscherm of gronddam
Een belangrijke parameter is de hoogte van het scherm, dit is de basisparameter waarvan men
uitgaat. De zichtlijn tussen bron en ontvanger dient onderbroken te zijn teneinde de
geluidsniveaus te kunnen reduceren. Wat de lengte betreft kan men aan de hand van de “140°-
regel” een eerste inschatting maken van de benodigde lengte van de schermen. De “140°-regel”
bestaat erin, vanaf de af te schermen woningen een zichthoek van 140° te creëren, waarvan de
middellijn loodrecht op de as van de rijweg staat. Door het handhaven van deze regel, zal de
woning voldoende akoestisch afgeschermd worden, op voorwaarde dat het scherm voldoende
hoog wordt gedimensioneerd.
Daarnaast is ook de afstand tussen de weg en het scherm (of de afstand tussen het scherm en
de ontvanger) van belang, deze moet zo klein mogelijk zijn. Het lawaai wordt het meest
afgeschermd wanneer beide afstanden klein zijn. In de praktijk dient men dus het scherm zo
dicht mogelijk bij de verkeersweg te plaatsen om een maximaal afschermend effect te
bekomen. Indien er woningen gesitueerd zijn aan beide zijden van het nieuwe tracé is het zeer
belangrijk dat men het scherm absorberend maakt. Absorptie door het scherm helpt herhaalde
reflecties van lawaai tussen de bron en het scherm te voorkomen. Een scherm voorzien van
absorptie aan de wegzijde zorgt er dus voor dat de woningen aan de overzijde van de weg niet
extra belast worden door de reflecties van het verkeerslawaai op het scherm. Mits goede
dimensionering van een geluidsscherm (meer bepaald een standaarddimensionering met
geluidsschermen van ca. 3 tot 4m hoog) kan men in een zone van 0-30m een reductie van 10
dB(A) verwezenlijken en in een zone van 30-50m een reductie van 8 dB(A).

Indien men opteert voor een gronddam moet men er rekening mee houden dat deze,
akoestisch gezien iets minder efficiënt is dan een geluidsscherm en dus iets hoger zal moeten
zijn dan het geluidsscherm om dezelfde reductie te bekomen. Het figuurtje hieronder geeft de
vergelijking van de akoestische prestaties van een geluidsscherm en een gronddam:

Indien een geluidsscherm of gronddam niet wenselijk/mogelijk is, kan gevelisolatie (bijvoorbeeld
het verbeteren van geluidsisolatie van beglazing, extra geluidsisolatie van daken,…) een
alternatief beiden.
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· Geluidsarme wegverharding
Wat de wegverharding betreft wordt de emissie van het wegverkeer (rolgeluid) bepaald door de
textuur en de porositeit van de wegverharding. Door de amplitude en golflengte van de textuur
te optimaliseren worden minder trillingen in de band opgewekt en met porositeit (holle ruimtes in
een open wegverharding) is het mogelijk om het geluid al dicht bij de bron te dempen. Om het
rolgeluid te verminderen moeten oneffenheden worden vermeden en kan gebruik worden
gemaakt van ‘stille’ wegbedekkingen (bv. SMA-D, AGT27 e.d.). In bijlage 4 vindt men meer info
over de voor- en nadelen als specifieke eigenschappen van een stille(re) wegverharding die
men in Vlaanderen weerhoudt.
Onderstaande tabel geeft voor twee snelheidsklassen de globale toeslagfactor aan voor het
opgewekt rolgeluid in functie van het type wegverharding:

wegverharding Snelheid
90 km/u
dB(A)

120 km/u
dB(A)

Asfalt, SMA-B, SMA-C, AB-1B, AB-4C (1) +0,0 +0,0
SMA-D -1,0 -1,0
ZOA-B/C -1,5 -2,5
Tweelaags ZOA -3,5 -4,5

(1): in de geluidsmodellering werd een type asfalt van deze categorie gehanteerd

· Conceptverbeteringen
Behalve de individuele maatregelen zijn er een aantal conceptverbeteringen mogelijk die ook in
het mobiliteitsplan Vlaanderen (2003) worden aangehaald. Het mobiliteitsplan Vlaanderen
neemt volgende “aangrijpingspunten voor verkeersleefbaarheidsaspecten” op die relevant zijn
met betrekking tot het project:

° stimuleren van een geluidsarme rijstijl, meer gelijkmatig rijden aan een lagere snelheid en
vermijden van snelheidspieken, in het bijzonder ’s nachts, en aanwenden van een
techniek om dit te bekomen (zone 30, groene golf, ISA, verkeersmanagement,
herinrichting, …).

° geluidsisolatie aan de gevels;
° beperken van ontwikkeling van gevoelige activiteiten in geluidsbelaste zones (geen

nieuwe woongebieden binnen 100m langs de ringweg);
° wijziging van de bestemming van gebouwen (idem).

In de toekomst is er een vermindering van de verstoring door verkeersgeluid te verwachten
door reductie bij de bron. Nieuwe wagens en vooral vrachtwagens produceren minder
motorgeluid. De bandenfabrikanten ontwikkelen banden met minder rolgeluid. De globale
verbetering omwille van deze evolutie mag evenwel niet worden overschat. De te verwachten
verbetering zal slechts enkele dB(A) bedragen (wat op zich al optimistisch is). Door strengere
productnormen kan de verbetering worden gestimuleerd. De Europese regelgeving voor nieuwe
voertuigen geeft vooral aandacht aan het motorgeluid. Voor personenwagens is het motorgeluid
ondergeschikt aan het bandengeluid vanaf 60 km/uur.

27 Op basis van dit onderzoek werd een nieuwe type wegverharding, AGT-mengsel, opgenomen in het standaardbestek
SB250 voor de wegenbouw versie 3.1. Dit zijn Asfaltmengsels voor Geluidsarme Toplagen.
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10.8.2 Milderende maatregelen

In de zones waar zich een negatief effect voordoet (“tussenscores” -1 tot -3), wordt vervolgens
getoetst aan de gedifferentieerde referentiewaarden voor Lden en Lnight voor nieuwe wegen
(t.h.v. de omleidingsweg) en eventueel ook aan die voor bestaande wegen (t.h.v. bestaande
wegen waar het verkeer aanzienlijk zou toenemen).
Indien voldaan wordt aan de referentiewaarden, bedraagt de zgn. “eindscore” steeds -1, indien
niet wordt de “tussenscore” behouden.

De uiteindelijke negatieve eindscores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen.

-1 (matig
significant
negatief)

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de
juridische en beleidsmatige randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem kan
stellen dan dient de deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende
maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.

-2 (significant
negatief)

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, eventueel
te koppelen aan de langere termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te
worden.

-3 (zeer
significant
negatief)

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen te
koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te
worden.

De evaluatie van de significantie voor geluid (eindscores) wordt voor beide scenario’s
weergegeven in bijlage 4.

10.8.2.1 Algemeen

Aangezien de kruispuntoplossingen momenteel nog niet concreet uitgewerkt zijn, is wenselijk
om voor het definitieve ontwerp na te gaan in welke mate milderende maatregelen (akoestische
afscherming) nog steeds nodig zijn en po welke manier ze ook effectief zijn.

10.8.2.2 Geplande toestand 1 – lengtevariant 1 + 2

Voor de geplande toestand 1 – lengtevariant 1 zowel als voor de geplande toestand 1 –
lengtevariant 2 werd op onderstaande evaluatiepunten een eindscore ≥ 2 bekomen waardoor
milderende maatregelen hier vereist zijn:

· Achtertuinen Baversstraat (A40)
· Achtertuinen Maastrichtersteenweg (A42)

De evaluatiepunten die werden weerhouden in het kader van de milderende maatregelen
betreffen telkens bewoonde vertrekken gelegen in de nabijheid van de geplande NO
omleidingsweg.
Daar de realisatie van de omleidingsweg verantwoordelijk is voor een wijziging in de
geluidsimmissie t.h.v. dichtst bijgelegen woningen welke beoordeeld wordt als significant tot
zeer significant negatief en die tevens gepaard gaat met een overschrijding van de norm voor
nieuwe wegen uit het voorstel tot toetsingskader, is het aangewezen geluidsschermen of
gronddammen te voorzien langs een gedeelte van de nieuwe weg.
Aangezien de berekeningen werden uitgevoerd met wegdek SMA C, een type asfalt dat veel
binnenstedelijk en op provinciale wegen wordt gebruikt (Vlaamse wegdekcorrectieterm (SMA
B/SMA C = 0 dB)) bekijken we in eerste instantie het milderende effect van geluidsschermen /
gronddammen.

In de figuur hieronder geven we weer waar er geluidsschermen / gronddammen ingepland
moeten worden wil men de gedifferentieerde referentiewaarden  uit het voorstel tot
toetsingskader niet overschrijden en de toename van het omgevingsgeluid maximaal beperken.
De weergegeven hoogte is deze voor een akoestisch scherm, de afstand tussen de top van het
geluidsscherm en het wegsegment bedraagt 4 m in het model, indien een kleinere afstand
tussen top van afscherming en wegvak mogelijk is wordt het afschermend effect nog vergroot.
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De geluidscontourenkaarten voor het gehele studiegebied (Lden) zijn weergegeven voor het
voorliggende scenario in bijlage 4. De rekenresultaten op de immissiepunten voor deze situatie
zijn weergegeven in bijlage 4. De evaluatie van de significantie van de toetsing aan het
toetsingskader wordt eveneens in de tabel weergegeven. Daarnaast worden de berekende
geluidsniveaus eveneens vergeleken met de bestaande geluidsniveaus volgens de
referentiesituatie. Deze vergelijking is eveneens opgenomen in bijlage 4.
De evaluatie van de significantie voor geluid (eindscores) wordt voor het betrokken scenario
weergegeven in bijlage 4. Hieronder spitsen we ons toe op de evaluatiepunten waar de
eindscore voor doorvoering van de maatregelen groter of gelijk was aan 2.

Effect van de milderende maatregel

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader

Eindscore

NO
omleiding
sweg

Achtertuinen Baversstraat A40 0 0 0

Achtertuinen Maastrichter
steenweg

A42 + + +

Na doorvoering van de milderende maatregelen (= plaatsing geluidsschermen) stellen we een
matig tot zeer significante daling van de geluidsimmissieniveaus vast (in vergelijking tot de
immissieniveaus die werden berekend zonder de maatregelen).

In de achtertuinen van de Baversstraat (zie A40) kan men het effect op de geluidsimmissie
dermate terugdringen dat men dit kan beschouwen als zijnde verwaarloosbaar. In de
achtertuinen van de Maastrichtersteenweg (zie A42) zorgen de geplaatste geluidsschermen
voor een matig positief effect op de geluidsimmissie (in vergelijking met referentiesituatie), dit
door afscherming van de omleidingsweg als een gedeelte van de N79. Het betreft hier uiteraard
een berekend niveau met de bijhorende foutenmarge (+/- 2 dB).

We kunnen stellen dat na doorvoering van de milderende maatregelen de gedifferentieerde
referentiewaarden voor nieuwe wegen op alle evaluatiepunten gerespecteerd blijven.
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10.8.2.3 Geplande toestand 2 – lengtevariant 1 + 2

Voor de geplande toestand 2 – lengtevariant 1 als voor de geplande toestand 2 – lengtevariant
2 werd op onderstaand evaluatiepunt een eindscore ≥ 2 bekomen waardoor milderende
maatregelen hier vereist zijn:

· Achtertuinen Maastrichtersteenweg (A42)

De evaluatiepunten die werden weerhouden in het kader van de milderende maatregelen
betreffen telkens bewoonde vertrekken gelegen in de nabijheid van de geplande NO
omleidingsweg.

Daar de realisatie van de omleidingsweg verantwoordelijk is voor een wijziging in de
geluidsimmissie t.h.v. dichtst bijgelegen woningen welke beoordeeld wordt als significant tot
zeer significant negatief en die tevens gepaard gaat met een overschrijding van de norm voor
nieuwe wegen uit het voorstel tot toetsingskader is het aangewezen geluidsschermen of
gronddammen te voorzien langs een gedeelte van het complex. Aangezien de berekeningen
werden uitgevoerd met wegdek SMA C, een type asfalt dat veel binnenstedelijk en op
provinciale wegen wordt gebruikt (Vlaamse wegdekcorrectieterm (SMA B/SMA C = 0 dB))
bekijken we in eerste instantie het milderende effect van geluidsschermen / gronddammen.

In de figuur hieronder geven we weer waar er geluidsschermen / gronddammen ingepland
moeten worden wil men de gedifferentieerde referentiewaarden uit het voorstel tot
toetsingskader niet overschrijden en de toename van het omgevingsgeluid maximaal beperken.
De weergegeven hoogte is deze voor een akoestisch scherm, de afstand tussen de top van het
geluidsscherm en het wegsegment bedraagt 4 m in het model, indien een kleinere afstand
tussen top van afscherming en wegvak mogelijk is wordt het afschermend effect nog vergroot.

De geluidscontourenkaarten voor het gehele studiegebied (Lden)  zijn weergegeven voor het
voorliggende scenario in bijlage 4 onder de bijlagen geluid. De rekenresultaten op de
immissiepunten voor deze situatie zijn weergegeven in bijlage 4 onder de bijlagen geluid. De
evaluatie van de significantie van de toetsing aan het toetsingskader wordt eveneens in de tabel
weergegeven. Daarnaast worden de berekende geluidsniveaus eveneens vergeleken met de
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bestaande geluidsniveaus volgens de referentiesituatie. Deze vergelijking is eveneens
opgenomen in bijlage 4 onder de bijlagen geluid.

De evaluatie van de significantie voor geluid (eindscores) wordt voor het betrokken scenario
weergegeven in bijlage 4 onder de bijlagen geluid. Hieronder spitsen we ons toe op de
evaluatiepunten waar de eindscore voor doorvoering van de maatregelen groter of gelijk was
aan 2.

Effect van de milderende maatregel

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader

Eindscore

NO
omleidingsweg

Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

A42 + + +

Na doorvoering van de milderende maatregelen (= plaatsing geluidsschermen) stellen we een
zeer significante daling van de geluidsimmissieniveaus vast (in vergelijking tot de
immissieniveaus die werden berekend zonder de maatregelen).

In de achtertuinen van de Maastrichtersteenweg (zie A42) zorgen de geplaatste
geluidsschermen voor een matig positief effect op de geluidsimmissie (in vergelijking met
referentiesituatie), dit door afscherming van de omleidingsweg als een gedeelte van de N79.
Het betreft hier uiteraard een berekend niveau met de bijhorende foutenmarge (+/- 2 dB).

We kunnen stellen dat na doorvoering van de milderende maatregelen de gedifferentieerde
referentiewaarden voor nieuwe wegen op alle evaluatiepunten gerespecteerd blijven.

10.8.2.4 Geplande toestand 2 – lengtevariant 1 + 2 met knip spoorwegbrug

Voor de geplande toestand 2 – lengtevariant 1+ knip spoorwegbrug als voor de geplande
toestand 2 – lengtevariant 2 + knip spoorwegbrug werd op onderstaande evaluatiepunten een
eindscore ≥ 2 bekomen waardoor milderende maatregelen hier vereist zijn:

· Achtertuinen Baversstraat (A40)
· Achtertuinen Maastrichtersteenweg (A42)

De evaluatiepunten die werden weerhouden ihkv de milderende maatregelen betreffen telkens
bewoonde vertrekken gelegen in de nabijheid van de geplande NO omleidingsweg.

Daar de realisatie van de omleidingsweg verantwoordelijk is voor een wijziging in de
geluidsimmissie t.h.v. dichtst bijgelegen woningen welke beoordeeld wordt als significant tot
zeer significant negatief en die tevens gepaard gaat met een overschrijding van de norm voor
nieuwe wegen uit het voorstel tot toetsingskader is het aangewezen geluidsschermen of
gronddammen te voorzien langs een gedeelte van het complex. Aangezien de berekeningen
werden uitgevoerd met wegdek SMA C, een type asfalt dat veel binnenstedelijk en op
provinciale wegen wordt gebruikt (Vlaamse wegdekcorrectieterm (SMA B/SMA C = 0 dB))
bekijken we in eerste instantie het milderende effect van geluidsschermen / gronddammen.

In de figuur hieronder geven we weer waar er geluidsschermen / gronddammen ingepland
moeten worden wil men de gedifferentieerde referentiewaarden uit het voorstel tot
toetsingskader niet overschrijden en de toename van het omgevingsgeluid maximaal beperken.
De weergegeven hoogte is deze voor een akoestisch scherm, de afstand tussen de top van het
geluidsscherm en het wegsegment bedraagt 4 m in het model, indien een kleinere afstand
tussen top van afscherming en wegvak mogelijk is wordt het afschermend effect nog vergroot.
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De geluidscontourenkaarten voor het gehele studiegebied (Lden)  zijn weergegeven voor het
voorliggende scenario in bijlage 4 onder de bijlagen geluid. De rekenresultaten op de
immissiepunten voor deze situatie zijn weergegeven in bijlage 4 onder de bijlagen geluid. De
evaluatie van de significantie van de toetsing aan het toetsingskader wordt eveneens in de tabel
weergegeven. Daarnaast worden de berekende geluidsniveaus eveneens vergeleken met de
bestaande geluidsniveaus volgens de referentiesituatie. Deze vergelijking is eveneens
opgenomen in bijlage 4 onder de bijlagen geluid.
De evaluatie van de significantie voor geluid (eindscores) wordt voor het betrokken scenario
weergegeven in bijlage 4 onder de bijlagen geluid. Hieronder spitsen we ons toe op de
evaluatiepunten waar de eindscore voor doorvoering van de maatregelen groter of gelijk was
aan 2.

Effect van de milderende maatregel

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader

Eindscore

NO
omleidingsweg

Achtertuinen Baversstraat A40 0 0 0

Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

A42 + + +

Na doorvoering van de milderende maatregelen (= plaatsing geluidsschermen) stellen we een
matig tot zeer significante daling van de geluidsimmissieniveaus vast (in vergelijking tot de
immissieniveaus die werden berekend zonder de maatregelen).

In de achtertuinen van de Baversstraat (zie A40) kan men het effect op de geluidsimmissie
dermate terugdringen opdat men dit kan beschouwen als zijnde verwaarloosbaar. In de
achtertuinen van de Maastrichtersteenweg (zie A42) zorgen de geplaatste geluidsschermen
voor een matig positief effect op de geluidsimmissie (in vergelijking met referentiesituatie), dit
door afscherming van de omleidingsweg als een gedeelte van de N79. Het betreft hier uiteraard
een berekend niveau met de bijhorende foutenmarge (+/- 2 dB).

We kunnen stellen dat na doorvoering van de milderende maatregelen de gedifferentieerde
referentiewaarden voor nieuwe wegen op alle evaluatiepunten gerespecteerd blijven.
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10.8.2.5 Geplande toestand 2 – lengtevariant 1 + 2 met link Moerenpoort

Voor de geplande toestand 2 – lengtevariant 1 + link Moerenpoort als voor de geplande
toestand 2 – lengtevariant 2 + link moerenpoort werd op onderstaand evaluatiepunt een
eindscore ≥ 2 bekomen waardoor milderende maatregelen hier vereist zijn:

· Achtertuinen Maastrichtersteenweg (A42)

De evaluatiepunten die werden weerhouden ihkv de milderende maatregelen betreffen telkens
bewoonde vertrekken gelegen in de nabijheid van de geplande NO omleidingsweg.
Daar de realisatie van de omleidingsweg verantwoordelijk is voor een wijziging in de
geluidsimmissie t.h.v. dichtst bijgelegen woningen welke beoordeeld wordt als significant tot
zeer significant negatief en die tevens gepaard gaat met een overschrijding van de norm voor
nieuwe wegen uit het voorstel tot toetsingskader is het aangewezen geluidsschermen of
gronddammen te voorzien langs een gedeelte van het complex. Aangezien de berekeningen
werden uitgevoerd met wegdek SMA C, een type asfalt dat veel binnenstedelijk en op
provinciale wegen wordt gebruikt (Vlaamse wegdekcorrectieterm (SMA B/SMA C = 0 dB))
bekijken we in eerste instantie het milderende effect van geluidsschermen / gronddammen.
In de figuur hieronder geven we weer waar er geluidsschermen / gronddammen ingepland
moeten worden wil men de gedifferentieerde referentiewaarden uit het voorstel tot
toetsingskader niet overschrijden en de toename van het omgevingsgeluid maximaal beperken.
De weergegeven hoogte is deze voor een akoestisch scherm, de afstand tussen de top van het
geluidsscherm en het wegsegment bedraagt 4 m in het model, indien een kleinere afstand
tussen top van afscherming en wegvak mogelijk is wordt het afschermend effect nog vergroot.

De geluidscontourenkaarten voor het gehele studiegebied (Lden)  zijn weergegeven voor het
voorliggende scenario in bijlage 4 onder de bijlagen geluid. De rekenresultaten op de
immissiepunten voor deze situatie zijn weergegeven in bijlage 4 onder de bijlagen geluid. De
evaluatie van de significantie van de toetsing aan het toetsingskader wordt eveneens in de tabel
weergegeven. Daarnaast worden de berekende geluidsniveaus eveneens vergeleken met de
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bestaande geluidsniveaus volgens de referentiesituatie. Deze vergelijking is eveneens
opgenomen in bijlage 4 onder de bijlagen geluid.
De evaluatie van de significantie voor geluid (eindscores) wordt voor het betrokken scenario
weergegeven in bijlage 4 onder de bijlagen geluid. Hieronder spitsen we ons toe op de
evaluatiepunten waar de eindscore voor doorvoering van de maatregelen groter of gelijk was
aan 2.

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader

Eindscore

NO
omleidingsweg

Achtertuinen
Maastrichtersteenweg

A42 + + +

Na doorvoering van de milderende maatregelen (= plaatsing geluidsschermen) stellen we een
zeer significante daling van de geluidsimmissieniveaus vast (in vergelijking tot de
immissieniveaus die werden berekend zonder de maatregelen).

In de achtertuinen van de Maastrichtersteenweg (zie A42) zorgen de geplaatste
geluidsschermen voor een matig positief effect op de geluidsimmissie (in vergelijking met
referentiesituatie), dit door afscherming van de omleidingsweg als een gedeelte van de N79.
Het betreft hier uiteraard een berekend niveau met de bijhorende foutenmarge (+/- 2 dB).

We kunnen stellen dat na doorvoering van de milderende maatregelen de gedifferentieerde
referentiewaarden voor nieuwe wegen op alle evaluatiepunten gerespecteerd blijven.

10.8.2.6 Geplande toestand 2 – lengtevariant 1 + 2 met knip spoorwegbrug en link
Moerenpoort

Voor de geplande toestand 2 – lengtevariant 1 + knip spoorwegbrug en link Moerenpoort als
voor de geplande toestand 2 – lengtevariant 2 + knip spoorwegbrug en link Moerenpoort werd
op onderstaande evaluatiepunten een eindscore ≥ 2 bekomen waardoor milderende
maatregelen hier vereist zijn:

· Achtertuinen Baversstraat (A40)
· Achtertuinen Maastrichtersteenweg (A42)

De evaluatiepunten die werden weerhouden ihkv de milderende maatregelen betreffen telkens
bewoonde vertrekken gelegen in de nabijheid van de geplande NO omleidingsweg.
Daar de realisatie van de omleidingsweg verantwoordelijk is voor een wijziging in de
geluidsimmissie t.h.v. dichtst bijgelegen woningen welke beoordeeld wordt als significant tot
zeer significant negatief en die tevens gepaard gaat met een overschrijding van de norm voor
nieuwe wegen uit het voorstel tot toetsingskader is het aangewezen geluidsschermen of
gronddammen te voorzien langs een gedeelte van het complex. Aangezien de berekeningen
werden uitgevoerd met wegdek SMA C, een type asfalt dat veel binnenstedelijk en op
provinciale wegen wordt gebruikt (Vlaamse wegdekcorrectieterm (SMA B/SMA C = 0 dB))
bekijken we in eerste instantie het milderende effect van geluidsschermen / gronddammen.

In de figuur hieronder geven we weer waar er geluidsschermen / gronddammen ingepland
moeten worden wil men de gedifferentieerde referentiewaarden uit het voorstel tot
toetsingskader niet overschrijden en de toename van het omgevingsgeluid maximaal beperken.
De weergegeven hoogte is deze voor een akoestisch scherm, de afstand tussen de top van het
geluidsscherm en het wegsegment bedraagt 4 m in het model, indien een kleinere afstand
tussen top van afscherming en wegvak mogelijk is wordt het afschermend effect nog vergroot.
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De geluidscontourenkaarten voor het gehele studiegebied (Lden)  zijn weergegeven voor het
voorliggende scenario in bijlage 4 onder de bijlagen geluid. De rekenresultaten op de
immissiepunten voor deze situatie zijn weergegeven in bijlage 4 onder de bijlagen geluid. De
evaluatie van de significantie van de toetsing aan het toetsingskader wordt eveneens in de tabel
weergegeven. Daarnaast worden de berekende geluidsniveaus eveneens vergeleken met de
bestaande geluidsniveaus volgens de referentiesituatie. Deze vergelijking is eveneens
opgenomen in bijlage 4 onder de bijlagen geluid.
De evaluatie van de significantie voor geluid (eindscores) wordt voor het betrokken scenario
weergegeven in bijlage 4 onder de bijlagen geluid. Hieronder spitsen we ons toe op de
evaluatiepunten waar de eindscore voor doorvoering van de maatregelen groter of gelijk was
aan 2.

Effect van de milderende maatregel

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader

Eind-
score

NO
omleidingsweg

Achtertuinen Baversstraat A40 + + +

Achtertuinen Maastrichtersteenweg A42 + + +

Na doorvoering van de milderende maatregelen (= plaatsing geluidsschermen) stellen we een
matig tot zeer significante daling van de geluidsimmissieniveaus vast (in vergelijking tot de
immissieniveaus die werden berekend zonder de maatregelen).
In de achtertuinen van de Baversstraat (zie A40) zorgen de geplaatste geluidsschermen voor
een matig positief effect op de geluidsimmissie (in vergelijking met referentiesituatie), dit door
afscherming van de omleidingsweg als omliggende wegen. Ook in de achtertuinen van de
Maastrichtersteenweg (zie A42) zorgen de geplaatste geluidsschermen voor een matig positief
effect op de geluidsimmissie (in vergelijking met referentiesituatie), dit door afscherming van de
omleidingsweg als een gedeelte van de N79. Het betreft hier uiteraard een berekend niveau
met de bijhorende foutenmarge (+/- 2 dB).

We kunnen stellen dat na doorvoering van de milderende maatregelen de gedifferentieerde
referentiewaarden voor nieuwe wegen op alle evaluatiepunten gerespecteerd blijven.
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10.9 Aspect trillingen

Naast het wegverkeerslawaai moet ook aandacht geschonken worden aan het aspect trillingen.
Dit wordt hierna kwalitatief benaderd.

Een rijdend voertuig kan een bron van trillingen zijn naar de omgeving toe. Oneffenheden in het
wegdek genereren krachten op de wielen en het wegdek. Deze krachten zijn een bron van
trillingen die zich voortplanten in alle richtingen. Deze trillingen zetten zich ook verder in de
gebouwen langsheen deze wegen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen deze trillingen
aldus in de huiskamer waargenomen worden en zelfs als hinderlijk ervaren worden.

De belangrijkste oorzaken voor het genereren van trillingen zijn het type wegdek en de
wegdekoneffenheden. De wegtypes kunnen ingedeeld worden in asfalt, beton en
elementverhardingen. De oneffenheden van de weg zijn de primaire oorzaak van de trillingen.
Door het rijden over oneffenheden wordt het voertuig verplicht zich te verplaatsen. Hierdoor
zullen dynamische krachten op het wegdek worden uitgeoefend die op zich de bron zijn van de
trillingen die verder propageren via de ondergrond. Deze ondergrond speelt natuurlijk ook een
belangrijk rol in de propagatie van deze trillingen.

De sterkte van de trillingen in de gebouwen is afhankelijk van de bouwconstructie - de aard van
de fundering en het materiaal van de vloeren - en kan dus behoorlijk verschillen van woning tot
woning. Omdat er tot nu toe in ons land geen regelgeving bestaat in verband met de trillingen
wordt een evaluatie veelal uitgevoerd volgens de Duitse normen.

De belangrijkste reden voor trillingshinder voor personen blijkt de vrees te zijn dat deze trillingen
hun woning schade kan toebrengen. Nochtans wordt in studies van probleemsituaties geen
oorzakelijk verband gevonden tussen de geobserveerde schade en de opgemeten trillingen. De
gemeten trillingsniveaus zijn veel lager dan de grenswaarden die voor structurele schade
gehanteerd worden. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft nogal wat trillingsmetingen
uitgevoerd in woningen die zich op korte afstand tot de weg bevonden. Uit de meeste metingen
blijkt dat er geen problemen zijn inzake trillingshinder indien er geen oneffenheden zijn in de
weg. Tevens wijzen deze metingen uit dat in veel gevallen in de omgeving van oneffenheden en
passerende vrachtwagens inderdaad sprake is van trillingshinder voor de bewoners, maar dat
de verkeerstrillingen te zwak zijn om structurele schade te veroorzaken.

Trillingsmetingen uitgevoerd in het kader van andere studies of MER’s wijzen uit dat
trillingsniveaus ten gevolge van lokale defecten en oneffenheden 10 maal groter kunnen zijn
dan deze van een wegdek in goede staat. Op basis van meetresultaten kan men stellen dat er
trillingshinder door wegverkeer over een weg in normale staat kan voorkomen tot 14 m van de
weg. De wegen bestudeerd in het project-MER zijn alle in normale staat.

In theorie worden er geen oneffenheden in de nieuwe omleidingsweg verwacht zodat we
kunnen stellen dat er voor de woningen op een afstand van meer dan 14 m tot het complex
geen trillingshinder zal voorkomen. Aangezien de bewoonde vetrekken te
Maastrichtersteenweg 230 en 234 zich op kortere afstand kunnen situeren dient men er streng
op toe te zien dat er zich geen oneffenheden situeren in de buurt van deze woningen. De
overgang tussen de Maastrichtersteenweg en de NO omleidingsweg dient zo egaal mogelijk  te
gebeuren. Het is nuttig trillingsmetingen uit te voeren wanneer de nieuwe weg in exploitatie is
teneinde het heersende trillingsklimaat in kaart brengen (= monitoring) en de niveaus af te
toetsen aan de DIN-norm (= evaluatie).
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10.10 Synthese

Aanlegfase
Een exacte kwantitatieve bepaling op immissieniveau tijdens de aanlegfase is niet mogelijk daar
het exacte aantal en de technische informatie van de verschillende werktuigen niet of
onvoldoende gekend zijn. Gesteld wordt dat de heersende geluidsniveaus op het moment van
de bouwwerkzaamheden t.h.v. de meest nabijgelegen bebouwing bepaald zullen worden door
het specifieke niveau afkomstig van de werken (= zeer significant negatief effect (-3)). Uiteraard
zijn de constructiewerken en de hieraan gerelateerde effecten van korte duur.

Geplande situatie
Volgende scenario’s werden gemodelleerd en doorgerekend:

· S1 = Geplande toestand 1 (i.e. refsit 2025 + NO omleidingsweg) – lengtevariant 1
· S2 = Geplande toestand 1 (i.e. refsit 2025 + NO omleidingsweg) – lengtevariant 2
· S3 = Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengtevariant 1
· S4 = Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengtevariant 2
· S5 = Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengtevariant 1 + knip spoorwegbrug
· S6 = Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengtevariant 2 + knip spoorwegbrug
· S7 = Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengtevariant 1 + link Moerenpoort
· S8 = Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengtevariant 2 + link Moerenpoort
· S9 = Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg) –

lengtevariant 1 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort
· S10 = Geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO omleidingsweg + NO omleidingsweg)

– lengtevariant 2 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort

In de zones waar zich een negatief effect voordoet (“tussenscores” -1 tot -3), dient getoetst aan
de gedifferentieerde referentiewaarden voor Lden en Lnight voor nieuwe wegen (t.h.v. de
omleidingsweg) en ook aan die voor bestaande wegen (t.h.v. bestaande wegen waar het
verkeer aanzienlijk zou toenemen). Indien voldaan wordt aan de referentiewaarden, bedraagt
de zgn. “eindscore” steeds -1 en is onderzoek naar milderende maatregelen minder dwingend.
Indien men de gedifferentieerde referentiewaarden overschrijdt blijft de “tussenscore”
behouden.

Ter hoogte van de bebouwing langs de bestaande wegenis binnen het studiegebied werd
nergens een significant negatief effect (-2) op de geluidsimmissie vastgesteld.

Ter hoogte van de geselecteerde bebouwing in de buurt van de geplande NO omleidingsweg
stellen we in alle scenario’s een significant tot zeer significant negatief effect vast op de
geluidsimmissie.
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Voor de geplande toestand 1 – lengtevariant 1 zowel als voor de geplande toestand 1 –
lengtevariant 2 werd op onderstaande evaluatiepunten een negatieve eindscore ≥ 2 bekomen
waardoor milderende maatregelen hier vereist zijn:

· Achtertuinen Baversstraat (A40)
· Achtertuinen Maastrichtersteenweg (A42)

In de figuur hieronder geven we weer waar er geluidsschermen / gronddammen ingepland
moeten worden wil men de gedifferentieerde referentiewaarden uit het voorstel tot
toetsingskader niet overschrijden en de toename van het omgevingsgeluid maximaal beperken.

Na doorvoering van de milderende maatregelen (= plaatsing geluidsschermen) stellen we een
matig tot zeer significante daling van de geluidsimmissieniveaus vast (in vergelijking tot de
immissieniveaus die werden berekend zonder de maatregelen). In de achtertuinen van de
Baversstraat (zie A40) kan men het effect op de geluidsimmissie dermate terugdringen dat men
dit kan beschouwen als zijnde verwaarloosbaar. In de achtertuinen van de
Maastrichtersteenweg (zie A42) zorgen de geplaatste geluidsschermen voor een matig positief
effect op de geluidsimmissie (in vergelijking met referentiesituatie), dit door afscherming van de
omleidingsweg zowel als een gedeelte van de N79. Het betreft hier uiteraard een berekend
niveau met de bijhorende foutenmarge (+/- 2 dB). We kunnen stellen dat na doorvoering van de
milderende maatregelen de gedifferentieerde referentiewaarden voor nieuwe wegen op alle
evaluatiepunten gerespecteerd blijven.
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Voor de geplande toestand 2 – lengtevariant 1 zowel als voor de geplande toestand 2 –
lengtevariant 2 werd op onderstaand evaluatiepunt een negatieve eindscore ≥ 2 bekomen
waardoor milderende maatregelen hier vereist zijn:

· Achtertuinen Maastrichtersteenweg (A42)

In de figuur hieronder geven we weer waar er geluidsschermen / gronddammen ingepland
moeten worden wil men de gedifferentieerde referentiewaarden uit het voorstel tot
toetsingskader niet overschrijden en de toename van het omgevingsgeluid maximaal beperken.

Na doorvoering van de milderende maatregelen (= plaatsing geluidsschermen) stellen we een
zeer significante daling van de geluidsimmissieniveaus vast (in vergelijking tot de
immissieniveaus die werden berekend zonder de maatregelen). In de achtertuinen van de
Maastrichtersteenweg (zie A42) zorgen de geplaatste geluidsschermen voor een matig positief
effect op de geluidsimmissie (in vergelijking met referentiesituatie), dit door afscherming van de
omleidingsweg als een gedeelte van de N79. Het betreft hier uiteraard een berekend niveau
met de bijhorende foutenmarge (+/- 2 dB). We kunnen stellen dat na doorvoering van de
milderende maatregelen de gedifferentieerde referentiewaarden voor nieuwe wegen op alle
evaluatiepunten gerespecteerd blijven.
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Voor de geplande toestand 2 – lengtevariant 1+ knip spoorwegbrug zowel als voor de
geplande toestand 2 – lengtevariant 2 + knip spoorwegbrug werd op onderstaande
evaluatiepunten een negatieve eindscore ≥ 2 bekomen waardoor milderende maatregelen hier
vereist zijn:

· Achtertuinen Baversstraat (A40)
· Achtertuinen Maastrichtersteenweg (A42)

In de figuur hieronder geven we weer waar er geluidsschermen / gronddammen ingepland
moeten worden wil men de gedifferentieerde referentiewaarden uit het voorstel tot
toetsingskader niet overschrijden en de toename van het omgevingsgeluid maximaal beperken.

Na doorvoering van de milderende maatregelen (= plaatsing geluidsschermen) stellen we een
matig tot zeer significante daling van de geluidsimmissieniveaus vast (in vergelijking tot de
immissieniveaus die werden berekend zonder de maatregelen). In de achtertuinen van de
Baversstraat (zie A40) kan men het effect op de geluidsimmissie dermate terugdringen opdat
men dit kan beschouwen als zijnde verwaarloosbaar. In de achtertuinen van de
Maastrichtersteenweg (zie A42) zorgen de geplaatste geluidsschermen voor een matig positief
effect op de geluidsimmissie (in vergelijking met referentiesituatie), dit door afscherming van de
omleidingsweg als een gedeelte van de N79. Het betreft hier uiteraard een berekend niveau
met de bijhorende foutenmarge (+/- 2 dB). We kunnen stellen dat na doorvoering van de
milderende maatregelen de voor nieuwe wegen op alle evaluatiepunten gerespecteerd blijven.
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Voor de geplande toestand 2 – lengtevariant 1 + link Moerenpoort als voor de geplande
toestand 2 – lengtevariant 2 + link moerenpoort werd op onderstaand evaluatiepunt een
negatieve eindscore ≥ 2 bekomen waardoor milderende maatregelen hier vereist zijn:

· Achtertuinen Maastrichtersteenweg (A42)

In de figuur hieronder geven we weer waar er geluidsschermen / gronddammen ingepland
moeten worden wil men de gedifferentieerde referentiewaarden uit het voorstel tot
toetsingskader niet overschrijden en de toename van het omgevingsgeluid maximaal beperken.

Na doorvoering van de milderende maatregelen (= plaatsing geluidsschermen) stellen we een
zeer significante daling van de geluidsimmissieniveaus vast (in vergelijking tot de
immissieniveaus die werden berekend zonder de maatregelen). In de achtertuinen van de
Maastrichtersteenweg (zie A42) zorgen de geplaatste geluidsschermen voor een matig positief
effect op de geluidsimmissie (in vergelijking met referentiesituatie), dit door afscherming van de
omleidingsweg als een gedeelte van de N79. Het betreft hier uiteraard een berekend niveau
met de bijhorende foutenmarge (+/- 2 dB). We kunnen stellen dat na doorvoering van de
milderende maatregelen de gedifferentieerde referentiewaarden voor nieuwe wegen op alle
evaluatiepunten gerespecteerd blijven.
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Voor de geplande toestand 2 – lengtevariant 1 + knip spoorwegbrug en link Moerenpoort
als voor de geplande toestand 2 – lengtevariant 2 + knip spoorwegbrug en link
Moerenpoort werd op onderstaande evaluatiepunten een eindscore ≥ 2 bekomen waardoor
milderende maatregelen hier vereist zijn:

· Achtertuinen Baversstraat (A40)
· Achtertuinen Maastrichtersteenweg (A42)

In de figuur hieronder geven we weer waar er geluidsschermen / gronddammen ingepland
moeten worden wil men de gedifferentieerde referentiewaarden uit het voorstel tot
toetsingskader niet overschrijden en de toename van het omgevingsgeluid maximaal beperken.

Na doorvoering van de milderende maatregelen (= plaatsing geluidsschermen) stellen we een
matig tot zeer significante daling van de geluidsimmissieniveaus vast (in vergelijking tot de
immissieniveaus die werden berekend zonder de maatregelen). In de achtertuinen van de
Baversstraat (zie A40) zorgen de geplaatste geluidsschermen voor een matig positief effect op
de geluidsimmissie (in vergelijking met referentiesituatie), dit door afscherming van de
omleidingsweg als omliggende wegen. Ook in de achtertuinen van de Maastrichtersteenweg
(zie A42) zorgen de geplaatste geluidsschermen voor een matig positief effect op de
geluidsimmissie (in vergelijking met referentiesituatie), dit door afscherming van de
omleidingsweg als een gedeelte van de N79. Het betreft hier uiteraard een berekend niveau
met de bijhorende foutenmarge (+/- 2 dB). We kunnen stellen dat na doorvoering van de
milderende maatregelen de gedifferentieerde referentiewaarden voor nieuwe wegen op alle
evaluatiepunten gerespecteerd blijven.

Aangezien de kruispuntoplossingen momenteel nog niet concreet uitgewerkt zijn en de
uiteindelijke ligging van het tracé nog enigszins kan wijzigen (oa. o.b.v. dit MER), is het
wenselijk om voor het definitieve ontwerp hoe dan ook na te gaan in welke mate milderende
maatregelen (akoestische afscherming) nog steeds nodig zijn en op welke manier ze ook
effectief zijn.
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Trillingen
In theorie worden er geen oneffenheden in de nieuwe omleidingsweg verwacht zodat we
kunnen stellen dat er voor de woningen op een afstand van meer dan 14 m tot het complex
geen trillingshinder zal voorkomen. Aangezien de bewoonde vertrekken te
Maastrichtersteenweg 230 en 234 zich op kortere afstand kunnen situeren dient men er streng
op toe te zien dat er zich geen oneffenheden situeren in de buurt van deze woningen. De
overgang tussen de Maastrichtersteenweg en de NO omleidingsweg dient zo egaal mogelijk  te
gebeuren. Het is nuttig trillingsmetingen uit te voeren wanneer de nieuwe weg in exploitatie is
teneinde het heersende trillingsklimaat in kaart brengen (= monitoring) en de niveaus af te
toetsen aan de DIN-norm (= evaluatie).

Voor de discipline geluid en trillingen kunnen aldus de volgende synthesetabellen zonder en
mét milderende maatregelen opgesteld worden:

Eindscore vóór milderende maatregelen

Wegvak Immissie
punt

Eindscore voor milderende maatregelen

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

N20
Luikersteen
weg

Tss R72 en Schaapsweide A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tss Schaapsweide en
Overhaamlaan A2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0

Ten Z Overhaamlaan A3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhaamlaan A4 0 0 0 0 0 0 0 0 + +
Gilliswinhof A5 ++ ++ ++ ++ 0 0 + + + +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 0 0 0 - - 0 0 - -
Ten W Overhaamlaan A7 0 0 0 0 - - +++ +++ +++ +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Tss N20 en Molenstraat A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tss Molenstraat en N614A A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tss N614A en N79 A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tss N79 en N20 A12 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Tss N20 en N730 A13 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Tss N730 en N79 A14 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Tss N79 en Neremweg A15 0 0 0 0 0 0 + + - -

E313 (= primair) A16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N79B A17 0 0 0 0 +++ +++ - 0 ++ ++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Tss N79B en Jaminéstraat A19 0 0 0 0 +++ +++ - - +++ +++
Tss Jaminéstraat en N758 A20 0 0 0 0 +++ +++ - - +++ +++
Tss N758 en Hazelereik A21 0 0 0 0 +++ +++ 0 0 +++ +++

Tss Hazelereik en NO
Omleidingsweg A22 0 0

0 0
+++

/++

+++

/++
0 0 +++ +++

Tss NO omleidingsweg en
Eerste-Meistraat A23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tss Eerste-Meistraat en
N618 A24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ten oosten N618 (=
primair) A25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat 28 A26 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
Hazelereik A27 ++ ++ ++ ++ + + +++ +++ ++ ++

Blaarstraat Ten westen ZO
omleidingsweg A28 0 0 0 0 - - 0 0 - -

28 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.
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Eindscore vóór milderende maatregelen

Wegvak Immissie
punt

Eindscore voor milderende maatregelen

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Ten oosten ZO
omleidingsweg A29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 0 0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++
Tss Hazelereik en NO
omleidingsweg A31 + + ++ ++ 0 0 ++ ++ ++ ++
Tss NO omleidingsweg en
Sint-Martensstraat A32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ten oosten Sint-
Martensstraat A33 - - - - 0 0 0 0 0 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ten zuiden Blaarstraat A35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N753 A36 - - 0 0 - - 0 0 0 0

N730

Tss R72 en N753 A37 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Tss N753 en Kellensstraat A38 0 0 0 0 0/- 0/- 0 0 0 0
Ten noorden Kellensstraat A39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO
omleidingsw
eg

Achtertuinen Baversstraat A40 -- -- 0 0 -- -- 0 0 -- --
Ziekenhuis A41 - - - - - - - - - -

Achtertuinen Maastrichter
steenweg A42 --- ---

-- -- --- ---
--/--

-

--/--
-

--- ---

Bergerstraat A43 - - - - - - - - - -

Eindscore na milderende maatregelen

Effectgroep Immissie
punt

Eindscore na milderende maatregelen

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

N20
Luikersteen
weg

Tss R72 en Schaapsweide A1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tss Schaapsweide en
Overhaamlaan A2 0 0 0 0 0 0 - - 0 0

Ten Z Overhaamlaan A3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Overhaamlaan A4 0 0 0 0 0 0 0 0 + +
Gilliswinhof A5 ++ ++ ++ ++ 0 0 + + + +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 0 0 0 - - 0 0 - -
Ten W Overhaamlaan A7 0 0 0 0 - - +++ +++ +++ +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Tss N20 en Molenstraat A9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tss Molenstraat en N614A A10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tss N614A en N79 A11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tss N79 en N20 A12 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Tss N20 en N730 A13 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Tss N730 en N79 A14 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Tss N79 en Neremweg A15 0 0 0 0 0 0 + + - -

E313 (= primair) A16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N79B A17 0 0 0 0 +++ +++ - 0 ++ ++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 0 0 0 0 0 0 - - 0 0
Tss N79B en Jaminéstraat A19 0 0 0 0 +++ +++ - - +++ +++
Tss Jaminéstraat en N758 A20 0 0 0 0 +++ +++ - - +++ +++
Tss N758 en Hazelereik A21 0 0 0 0 +++ +++ 0 0 +++ +++

Tss Hazelereik en NO
Omleidingsweg A22 0 0 0 0

+++
/++

+++
/++

0 0 +++ +++

Tss NO omleidingsweg en
Eerste-Meistraat A23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tss Eerste-Meistraat en
N618 A24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ten oosten N618
(= primair) A25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Geluid en trillingen

18050018_PRMER NO omleidingsweg Tongeren
Pagina 160 van 431

Eindscore na milderende maatregelen

Effectgroep Immissie
punt

Eindscore na milderende maatregelen

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat29 A26 +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ +++
Hazelereik A27 ++ ++ ++ ++ + + +++ +++ ++ ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
omleidingsweg A28 0 0 0 0 - - 0 0 - -
Ten oosten ZO
omleidingsweg A29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 0 0 ++ ++ ++ ++ ++ ++ +++ +++
Tss Hazelereik en NO
omleidingsweg A31 + + ++ ++ 0 0 ++ ++ ++ ++
Tss NO omleidingsweg en
Sint-Martensstraat A32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ten oosten Sint-
Martensstraat A33 - - - - 0 0 0 0 0 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ten zuiden Blaarstraat A35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N753 A36 - - 0 0 - - 0 0 0 0

N730

Tss R72 en N753 A37 0 0 0 0 - - 0 0 0 0
Tss N753 en Kellensstraat A38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ten noorden Kellensstraat A39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NO
omleidingsw
eg

Achtertuinen Baversstraat A40 0 0 0 0 0 0 0 0 + +
Ziekenhuis A41 - - - - - - - - - -
Achtertuinen Maastrichter
steenweg A42 + + + + + + + + + +

Bergerstraat A43 - - - - - - - - - -

10.11 Leemten in de kennis

Specifiek vanuit de discipline geluid wordt gewezen op de afwezigheid van een juridisch
toetsingskader voor wegverkeerslawaai. In afwachting van dit officieel toetsingskader werd
de milieu-impact getoetst aan het toetsingskader voor wegverkeer zoals voorgesteld in het
richtlijnenboek geluid. Het voorstel van toetsingskader maakt onderscheid tussen een bestaan-
de of een nieuwe weg. Aangezien de omleidingsweg nieuw tracé volgt, wordt de impact
getoetst aan de gedifferentieerde referentiewaarden voor een nieuwe weg.
Indien een officieel toetsingskader door de overheid wordt opgesteld, dient de dimensionering
van de milderende maatregelen hierop te worden afgestemd.

10.12 Voorstellen voor postmonitoring en evaluatie

Aangezien de bewoonde vetrekken te Maastrichtersteenweg 230 en 234 zich op kortere afstand
kunnen situeren dient men er streng op toe te zien dat er zich geen oneffenheden situeren in de
buurt van deze woningen. De overgang tussen de Maastrichtersteenweg en de NO
omleidingsweg dient zo egaal mogelijk  te gebeuren. Het is nuttig trillingsmetingen uit te voeren
wanneer de nieuwe weg in exploitatie is teneinde het heersende trillingsklimaat in kaart brengen
(= monitoring) en de niveaus af te toetsen aan de DIN-norm (= evaluatie).

29 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen.
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11 Lucht

11.1 Afbakening studiegebied

Aangezien het project-MER handelt over de aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg zijn
alleen verkeersemissies en -immissies relevant.

Binnen de discipline mobiliteit is het studiegebied afgebakend als het gebied waarbinnen een
impact op vlak van mobiliteit ten gevolge van het project merkbaar kan zijn. Hiertoe werden
relevante wegvakken geselecteerd. Daar voor de discipline lucht de verkeersemissies en -
immissies relevant zijn, komt het studiegebied voor de discipline lucht in grote lijnen overeen
met dit van de discipline Mobiliteit.

Het studiegebied omvat minimaal:
· het tracé van de noordoostelijke omleidingsweg;
· het bovenlokale wegennet in de omgeving van Tongeren;
· lokale wegennet in de directe omgeving van het projectgebied.

Meer specifiek wordt de luchtkwaliteit beschreven langs wegvakken van volgende wegen:

· N79-Maastrichtersteenweg:
· N758-Elderseweg
· N758-Baversstraat
· N730-Bilzersteenweg
· N753-Nieuwe Steenweg
· N618-Viséweg
· R72
· Jaminéstraat – Stationslaan
· N20-Luikersteenweg
· Neremweg
· Hazelereik
· Molenweg (tussen N79 en N758)
· Molenweg (tussen N758 en Bodemweg)
· Bergerstraat
· Bodemweg – Henisstraat - Bolleberg
· Blaarstraat
· Gilliswinhof – Sint-Martensstraat

Deze wegen zijn gesitueerd op de volgende figuur.
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Figuur 11-1: Wegen die het studiegebied voor de discipline lucht bepalen
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11.2 Beschrijving bestaande situatie en referentiesituatie

11.2.1 Methodologie

11.2.1.1 Luchtverontreinigende stoffen

Verkeersvoertuigen oxideren fossiele brandstoffen en emitteren als gevolg hiervan
luchtverontreinigende stoffen. De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen die bij de
verbranding van fossiele brandstoffen vrijkomen zijn stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en
zeer fijn stof (PM2,5). Daarnaast worden in relatief kleinere hoeveelheden zwaveldioxide (SO2),
koolmonoxide (CO) en vluchtige organische stoffen (VOS) geëmitteerd. Ook kooldioxide (CO2)
wordt bij de verbranding van fossiele brandstoffen geëmitteerd. Benzeen wordt door het verkeer
in mindere mate uitgestoten.

Binnen deze studie worden de differentiërende luchtverontreinigende stoffen NO2, PM10 en
PM2,5 bestudeerd. Het voorgenomen plan zal vooral voor deze verontreinigende stoffen in een
verschuiving van immissiebijdragen kunnen resulteren en zo plaatselijke een positieve of
negatieve bijdrage aan de lokale luchtkwaliteit kunnen leveren. Nu reeds worden de normen
voor fijn stof op vele plaatsen overschreden en voor de toekomst wordt verwacht dat ook de
normen voor NO2 plaatselijk zullen overschreden worden. De literatuur bevestigt ruimschoots
dat momenteel NO2 en fijn stof de aandachtscomponenten zijn voor de luchtkwaliteit.

Dit neemt echter niet weg dat ook andere verontreinigende stoffen (SO2, CO, CO2) wel degelijk
een bijdrage leveren aan de plaatselijke luchtkwaliteit. De concentraties van SO2 zijn in
Vlaanderen de laatste jaren echter sterk gedaald en vormen op de meeste locaties geen
probleem meer. De uitstoot van SO2 door het verkeer is bovendien zeer beperkt. De
grenswaarde voor CO is relatief hoog en wordt in Vlaanderen vrijwel nergens overschreden. De
geëmitteerde CO wordt in de omgevingslucht geleidelijk omgezet tot CO2. De problematiek van
CO2 speelt zich af op een grotere schaal. De emissies van het verkeer ter hoogte van het
studiegebied vormen slechts een fractie van de totale CO2-uitstoot in de omgeving.

Voor VOS (waaronder benzeen) waarvoor luchtkwaliteitsdoelstellingen van kracht zijn, worden
in het studiegebied geen sterk verhoogde waarden verwacht. In de omgeving zijn geen
significante bronnen aanwezig (buiten verkeer) en de VMM rapporten over luchtkwaliteit geven
aan dat in het gebied geen verhoogde waarden voorkomen en de luchtkwaliteitsdoelstellingen
gerespecteerd worden.

11.2.1.2 Modellering

Voor de berekening van de luchtkwaliteit in de omgeving van wegen zijn er twee modellen
beschikbaar, namelijk CAR-Vlaanderen en IFDM-Traffic.

Het model CAR-Vlaanderen is vooral geschikt voor berekening van de luchtkwaliteit langs
straten met dichte bewoning. Het model laat toe om de immissieconcentraties tot op 30 m van
de weg te berekenen. CAR-Vlaanderen laat eveneens toe om het effect van de
verkeersdoorstroming (congesties) te berekenen. In principe berekent CAR-Vlaanderen de
immissieconcentraties langs één weg, het cumulatieve effect van meerdere wegen is in principe
niet mogelijk.

Het model IFDM-Traffic daarentegen is meer geschikt voor immissieberekeningen in open
gebieden. Het model laat toe om de immissieconcentraties te berekenen op grotere afstanden
van de weg. Het IFDM-Traffic model houdt rekening met de oriëntatie van de weg en de hoogte
van de weg boven het maaiveld. Eveneens houdt het model rekening met alle wegen die op
korte afstand van een receptor liggen.

Het jaar 2025 wordt in de discipline Lucht als referentiesituatie beschouwd, de gehanteerde
verkeersintensiteiten hebben betrekking op 2025.



Lucht

18050018_PRMER NO omleidingsweg Tongeren
Pagina 164 van 431

Recent werd IFDM-Traffic geactualiseerd (versie 2.0 van 2016) met o.a.: nieuwe
vlootsamenstelling, update naar de nieuwste emissiefactoren, nieuwe achtergrondniveaus,
toevoeging van de berekening voor elementair koolstof (EC) en vervanging van MIMOSA door
FASTRACE. De emissies en de immissieconcentraties op de geselecteerde wegen worden
doorheen de discipline lucht berekend met emissiefactoren en een verwachte vlootsamenstelling
voor het jaar 2025.

De actualisatie van CAR-Vlaanderen is nog niet afgerond. De situatie dat de berekende
immissiewaarden van NOx nog afwijken als gevolg van de vaststelling de werkelijke emissies bij
dieselmotoren sterk afwijken van de euronormen blijft nog even bestaan. De eerder gemaakte
afspraken blijven zodoende van toepassing. De onderschatting van de potentiële effecten worden
opgevangen door de emissiefactoren en de vlootsamenstelling van 2015 als basis voor de
berekeningen te nemen, ook al ligt het zichtjaar van het project in een latere toekomst. De
immissieconcentraties berekend met CAR-Vlaanderen hebben betrekking op het jaar 2025, maar
werden berekend met emissiefactoren en een vlootsamenstelling voor 2015.

11.2.1.3 Luchtkwaliteitsdoelstellingen

De milieukwaliteitsdoelstellingen voor de geselecteerde luchtverontreinigende stoffen zijn
opgenomen in het Vlarem II en weergegeven in onderstaande tabel. De belangrijkste
luchtverontreinigende stoffen voor verkeersemissies hebben betrekking op NOx (NO2), fijn stof
(PM10) en zeer fijn stof (PM2,5). In principe is elementair koolstof (EC) ook een zeer belangrijke
parameter om de luchtkwaliteit te beoordelen. Voor deze parameter zijn echter geen
luchtkwaliteitsdoelstellingen beschikbaar.
De heersende luchtkwaliteit wordt getoetst aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen.

Naast de milieukwaliteitsnormen (EU, Vlarem) zijn ook de gezondheidsnormen van Wereld
Gezondheidsorganisatie (WHO) in onderstaande tabel opgenomen. De gezondheidskundige
richtwaarden liggen over het algemeen beduidend lager dan de milieukwaliteitsnormen.
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Tabel 11-1: Luchtkwaliteitsnormen
Koolmonoxide (CO)
Aard Waarde omschrijving

Grenswaarde
10 mg/m3,

als hoogste 8-uursgemiddelde van
een dag

Milieukwaliteitsnorm EU en
Vlarem

(Vlarem II, bijlage 2.5.6.2)
Stikstofdioxide (NO2)
Middelingstijd Grenswaarde omschrijving

1 uur (uurgrenswaarde)
200 µg/m3,

mag niet meer dan 18 keer per
kalenderjaar worden overschreden

Milieukwaliteitsnorm EU en
Vlarem

(Vlarem II: bijlage 2.5.5.2)

Kalenderjaar (jaargrenswaarde) 40 µg/m3
Milieukwaliteitsnorm EU en

Vlarem
(Vlarem II: bijlage 2.5.5.2)

Kalenderjaar (jaargrenswaarde) 30 µg NOx/m3
Jaargrenswaarde voor de

bescherming van de vegetatie
(Vlarem II: bijlage 2.5.5.2)

Fijn stof (PM10)
Middelingstijd Grenswaarde/streefwaarde omschrijving

Kalenderjaa (jaargrenswaarde) 40 µg/m3
Milieukwaliteitsnorm EU en

Vlarem
(Vlarem II, bijlage 2.5.5.3)

24 uur (daggrenswaarde)
50 µg/m3,

maximum 35 keer per kalenderjaar
te overschrijden

Milieukwaliteitsnorm EU en
Vlarem

(Vlarem II, bijlage 2.5.5.3)

Kalenderjaar (jaargrenswaarde) 20 µg/m3 Gezondheidskundige
advieswaarde WHO

Zeer fijn stof (PM2,5)
Middelingstijd Grenswaarde/streefwaarde omschrijving

Kalenderjaar (jaargrenswaarde) 25 µg/m3 Milieukwaliteitsnorm EU
(Europese Richtlijn 2008/50/EG)

Kalenderjaar (jaargrenswaarde) 20 µg/m3 Milieukwaliteitsnorm EU
van toepassing vanaf 2020

Kalenderjaar (jaargrenswaarde) 10 µg/m3 Gezondheidskundige
advieswaarde WHO

Volgens de laatste inzichten is ook elementair koolstof (EC) een zeer belangrijke parameter om
de luchtkwaliteit rond wegen te beoordelen. Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams
niveau geen wetgeving voor elementaire koolstof. De referentiemethode ligt momenteel voor ter
goedkeuring. De WHO formuleerde nog geen advieswaarden voor de gezondheid. De VMM
noteerde de hoogste jaargemiddelde concentraties op de verkeersgerichte meetplaats te
Borgerhout, namelijk 2,7 µg/m3 De laagste jaargemiddelde concentratie werd in 2015 genoteerd
op de meetpost te Houten, namelijk 0,6 µg/m3.

Met betrekking tot fijn stof kan vermeld worden dat het voldoen aan de grenswaarden niet
betekent dat er geen gezondheidseffecten kunnen zijn. Voor fijn stof is immers aangetoond dat
er geen onderste concentratie bestaat waarbij geen gezondheidseffecten meer optreden.
Vooral de kleinere fracties van PM10 en de samenstelling ervan bepalen in belangrijke mate de
gezondheidsimpact . Voor fijn stof moet bijgevolg gestreefd worden naar de laagst mogelijke
concentratie, zelfs als aan de kwaliteitsdoelstellingen voldaan is.

Voor fijn stof (PM10) wordt de Europese grenswaarde van 40 µg/m3 als daggemiddelde
gehanteerd. In de toekomst kan deze norm verstrengd worden tot 20 µg/m3. De WHO stelt voor
PM10 eveneens een doelstelling van 20 µg/m3 voorop.
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11.2.2 Huidige situatie

De huidige situatie in het studiegebied wordt beschreven aan de hand van de ATMOSYS-
kaarten. Deze kaarten geven een goed beeld van de huidige luchtkwaliteit in een gebied en zijn
beschikbaar voor NO2, PM10 en PM2,5. Er bestaan kaarten van de laatste 3 jaar. Het “street
canyon” effect wordt met de ATMOSYS-kaarten niet in beeld gebracht.

Stikstofdioxide (NO2)

De globale luchtkwaliteit in Tongeren varieert in de huidige situatie van 16 tot 20 µg/m3 (2013).
Ten westen op ca. 2 km van het centrum bedraagt de luchtkwaliteit nog 11-15 µg/m3. De
ATMOSYS-kaarten geven ook aan dat de concentraties langs de Maastrichtersteenweg en de
E313 verhoogd zijn. Hier worden concentraties aangetroffen van 31 tot 35 µg/m3. Op grotere
afstand ten oosten van het centrum van Tongeren bedraagt de luchtkwaliteit 16 tot 20 µg/m3

In 2012 werden verhoogde concentraties vastgesteld langs de ring te Tongeren en de
Luikersteenweg. De concentraties varieerden van 21 tot 25 µg/m3. Langs de E313 lopen de
concentraties op tot 31-35 µg/m3.
In 2011 zijn de concentraties langs de zuidoostelijk deel van de ring van Tongeren niet
verhoogd. Langs de Luikersteenweg komen lokaal verhoogde niveaus voor.

Figuur 11-2: Luchtkwaliteit voor NO2 in de omgeving van Tongeren (bron: Atmosys-kaarten)

Fijn stof (PM10)

De concentraties aan fijn stof (PM10) bedroegen in 2013 te Tongeren 21-25 µg/m3. Alleen langs
de E313 werden verhoogde immissieconcentraties vastgesteld. In 2011 en 2012 was de situatie
identiek.
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Figuur 11-3: Luchtkwaliteit voor PM10 in de omgeving van Tongeren (bron: Atmosys-kaarten)

Zeer fijn stof (PM2,5)

De immissieconcentraties te Tongeren bedroegen in 2013 voor zeer fijn stof (PM2,5) 11 – 15
µg/m3 en dit zowel in het centrum als in de ruimere omgeving.  Deze van 2011 en 2012 waren
gelijkaardig als in 2013. Alleen langs de E313 werden verhoogde waarden vastgesteld (16-20
µg/m3) waarden.

Figuur 11-4: Luchtkwaliteit voor PM2,5 in de omgeving van Tongeren (bron: Atmosys-kaarten)



Lucht

18050018_PRMER NO omleidingsweg Tongeren
Pagina 168 van 431

11.2.3 Referentiesituatie 1= referentiesituatie 2025 zonder ZO-omleiding

11.2.3.1 Geselecteerde wegen

Een overzicht van de geselecteerde wegen (discipline Mobiliteit) waarlangs de luchtkwaliteit
wordt beoordeeld is opgenomen in Tabel 11-2. In totaal betreft het een 149 wegvakken. De
identificatie van een wegvak bestaat uit een code en een beschrijving. In de navolgende
tabellen wordt een wegvak aangeduid met de code. Ook wordt in de tabel aangegeven met
welke modeleringstechniek (CAR of IFDM-Traffic) de immissieconcentraties langs een bepaald
wegvak werden berekend.

Tabel 11-2: Overzicht van de behandelde wegvakken in het studiegebied
 Code  Omschrijving wegsegment modelering

60 N758-Baversstraat/Elderenstraat, van Sint-Martensstraat tot Ogezstraat I
61 N758-Elderenstraat, van Ogezstraat tot Membruggerweg C
133 R72, tss Dijk en Neremweg C
134 R72, tss Sportpleinstraat en Dijk C
231 N758-Elderenstraat, van Lindebornstraat tot E313 I
232 N758-Elderenstraat, van nabij E313 tot ten oosten van E313 I
243 Driesenstraat, van N730-Bilzersteenweg tot Winhofstraat C
246 N730-Bilzersteenweg, Arnoudstraat tot  Riksingen Dreef C
249 N730-Bilzersteenweg, van Nieuwe steenweg tot Kellensstraat C
251 Bolleberg, van Dashovenstraat tot halfweg Bolleberg C
254 Bodemweg, van Molenweg tot Bolleberg C
261 Molenweg, van Juffrouwenweg tot 225 m ten westen van Juffrouwenweg I
262 Molenweg, van Juffrouwenweg tot N758-Baversstraat I
264 Molenweg, van Bodemweg tot Juffrouwenweg I
300 R72, tss Regulierenplein en Putstraat C
301 R72, tss Molenstraat en Luikersteenweg C
302 R72, tss Luikersteenweg en Luikerstraat C
307 N79, van stationsplein tot Maastrichtersteenweg C
312 N758-Baversstraat, van Molenweg (ten zuiden van N758) tot Molenweg (verlengde NO-

omleiding)
C

313 N758-Baversstraat, van 36 m ten westen van Molenweg (ten zuiden van N758) tot Molenweg
(ten zuiden van N758)

C

319 N730-Bilzersteenweg, van Driekruisenweg tot Nieuwe steenweg C
335 N730-Bilzersteenweg, van Cesarlaan tot Driekruisenstraat C
429 N79-Maastrichtersteenweg, van Elderseweg tot Pannenovenweg C
431 N758-Baverstraat, van Molenweg tot Sint-Martenstraat C
432 N758-Elderenstraat, van Sint-Stefanusstraat tot Lindebornstraat C
438 E313 zuid rijrichting noord I
498 N730-Bilzersteenweg, van Riksingen Dreef tot Sint-Annastraat C
523 N79-Maastrichtersteenweg, van ten oosten van E313 tot op/afrit E313 C
588 R72, tss N20 (Luik) en N614a C
591 R72, tss N20 (Luik) en N614a C
600 N730-Bilzersteenweg, van Driesenstraat tot Krakenberg C
608 Elderseweg, van N79-Maastrichtersteenweg tot Ambiorixstraat C
609 Elderseweg, van Ambiorixstraat tot Merkenstraat C
610 Sint-Martensstraat, van N758-Baversstraat tot Bergerstraat C
611 N79-Maastrichtersteenweg, van 142 m oostwaarts van kruispunt Eerste meistraat tot N618 C
612 Gilliswinhof, van doodlopende zijstraat tot N79-Maastrichtersteenweg C
614 N79-Maastrichtersteenweg, van Viséweg tot Heesterveldweg C
616 N79-Maastrichtersteenweg, van Heesterveldweg tot toegangsweg bedrijventerrein C
617 N758-Elderenstraat, van Membruggerweg tot Sint-Stefanusstraat C
623 N618-Viséweg, van Klein Malsstraat tot Rosbergstraat C
626 E313 zuid rijrichting zuid I
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 Code  Omschrijving wegsegment modelering
632 N20-Luikersteenweg, van rondpunt Wijkstraat tot Schaapsweide C
639 N20-Luikersteenweg, tss Vrerenstraat en Voortstraat C
641 Kremersstraat, van Kleinblookstraat tot Neremstraat I
643 N618-Viséweg, van Rosbergstraat tot Kruisvindingsstraat C
644 N618-Viséweg, van Kruisvindingsstraat tot Waterstraat C
645 Neremweg, van Overhaamlaan tot spoorweg C
647 Neremweg, van spoorweg tot Kremersstraat I
648 Kremersstraat, van Neremweg tot Kleinblookstraat C
659 R72, tss N79 (Maastrichterstw)-Sportpleinstraat C
783 E313 Noord, rijrichting zuid I
784 E313 Noord, rijrichting noord I
791 R72, tss N730 Bilzerstw-N79 Maastrichterstw C
799 Sint-Martensstraat, van Bergerstraat tot Gilliswinhof C
800 Sint-Martensstraat/Gilliswinhof, van doodlopende zijstraat tot Gousbeemdstraat C
801 N79-Maastrichtersteenweg, van invalsweg bedrijventerrein (bedrijf Bose) tot Limesweg C
802 N79-Maastrichtersteenweg, van toegangsweg bedrijventerrein tot Vrijheidweg C
841 R72, tss Clarissenstraat en Sportpleinstraat C
889 R72, Eeuwfeestwal C
890 R72 – Watertorenstraat C
898 R72, Watertorenstraat C
899 R72, tss Wijkmolenweg en Molenstraat C
903 R72, tss Clarastraat en Kennedylaan C
904 R72, tss Kennedylaan en N20 C
906 R72, tss Oudstrijdersstraat - Dirikenlaan C
907 R72, tss Dirikenlaan - Clarastraat C
909 R72, tss Neremweg- N20 Luikerstw C
910 R72, tss Neremweg- Oudstrijdersstraat C
911 Neremweg, van R72 tot Oudstrijdersstraat C
916 Neremweg, van Oudstrijdersstraat tot Begijnestraat C
917 Neremweg, van Begijnestraat tot Overhaamlaan C
954 N758-Baversstraat, van Hazeleik tot Molenweg C
955 Elderseweg, van Merkenstraat tot Hazelereik C
961 Hazelereik, van Jules Frèrelaan tot N757-Elderseweg C
965 N79-Maastrichtersteenweg, thv Eerste meistraat C
969 Hazelereik, van N79-Maastrichtersteenweg tot Bergerstraat C
984 Bolleberg, van halfweg Bolleberg tot Bodemweg C
985 Kellensstraat, van Bilzersteenweg tot Dashovenstraat C
989 N730-Bilzersteenweg, van Sint-Kristoffelstraat tot Driesenstraat C
990 N730-Bilzersteenweg, van Kellensstraat  tot Sint-Kristoffelstraat C
993 N730-Bilzersteenweg, Driesenstraat noorden C
999 N753-Nieuwe Steenweg, van N73 tot Kellensstraat C
1000 N753-Nieuwe Steenweg, van Kellensstraat tot +/- huisnr 47 C
1001 N730-Bilzersteenweg, van 65 ten noorden tot Driekruisenweg C
1002 N730-Bilzersteenweg, Driekruisenpunt tot  65 m ten noorden van Driekruisenweg C
1009 N753-Nieuwe Steenweg, van +/- huisnr 47 tot eind Nieuwe Steenweg C
1012 N730-Bilzersteenweg, noorden Sint Annastraat C
1013 N730-Bilzersteenweg, tss Krakenberg en Arnoudstraat C
1066 R72, tss N79 (Sint-Truiden)-N20 Hasseltstw C
1067 R72, tss N79 (Sint-Truiden)-N20 Hasseltstw C
1068 R72, tss Watertorenstraat en Hasseltsesteenweg C
1069 R72, tss N79 (Sint-Truiden)-Watertorenstraat C
1079 Verbindingsstuk N79-N618, van N79-Maastrichtersteenweg tot afsplitsing Tomveld/Blaarstraat I
1118 N79-Maastrichtersteenweg, net ten westen van op/afrit E313 C
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 Code  Omschrijving wegsegment modelering
1119 N79-Maastrichtersteenweg, van Limesweg tot oprit E313 C
1133 R72, tss Maastrichterstraat - Clarissenstraat C
1134 R72, tss N79 (Maastrichterstw)-Sportpleinstraat C
1137 Kruispunt N79-R72, tak N79-R72 zuid C
1140 R72, tss N730 Bilzerstw-N79 Maastrichterstw C
1141 R72, tss Elfde-Novemberwal - Maastrichterstraat C
1143 R72, tss N614a en N79 (Sint-Truiden) C
1182 N20-Luikersteenweg, van Schaapsweide tot bedrijventerrein C
1183 Overhaamlaan, van zijstraat zuid tot Prinsenweg C
1184 Overhaamlaan, N20-Luikersteenweg tot zijstraat zuid C
1185 Overhaamlaan, van Rietmusweg tot Neremstraat C
1186 Overhaamlaan, van Prinsenweg tot Rietmusweg C
1191 N79-Maastrichtersteenweg, van ten westen van Hazelereik, kant Sint-Antoniusstraat tot Sint-

Antoniusstraat
C

1192 N79-Maastrichtersteenweg, van ten westen van Hazelereik, kant Hazelereik tot Hazelereik C
1195 N730, van Oude kerkhofweg tot Cesarlaan C
1217 Hazelereik, van Bergerstraat tot Ingang ziekenhuuis C
1218 Hazelereik, van ingang ziekenhuis tot Jules Frèrelaan C
1222 N79-Jaminéstraat, van 135 m ten oosten van de R72 tot stationsplein C
1223 N79-Jaminéstraat, van 135 m ten oosten van de R72 tot R72 C
1224 N20-Luikersteenweg, van Rietmusweg tot Overhaamlaan C
1225 N20-Luikersteenweg, van bedrijventerrein  tot Rietmusweg C
1236 R72, tss N730 Bilzerstw-N79 Maastrichterstw C
1237 R72, tss Vermeulenstraat - Schuttersgang C
1238 N730-Bilzersteenweg, van Nevenstraat - Oude kerkhofstraat C
1239 N730-Bilzersteenweg, van R72 tot Nevenstraat C
1240 R72, tss N730 Bilzerstw-N79 Maastrichterstw C
1241 R72, tss N730 Bilzerstw-N79 Maastrichterstw C
1250 R72, tss N20 Hasseltstw-N730 Bilzerstw C
1251 R72, tss N20 Hasseltstw-N730 Bilzerstw C
1252 R72, tss N20 Hasseltstw-N730 Bilzerstw C
1264 R72, tss N730 Bilzerstw-N79 Maastrichterstw C
1265 R72, tss Schuttersgang en Elfde-Novemberwal C
1268 Blaarstraat, van Beemdstraat tot Broedersgaarde C
1269 Jaminéstraat , van Blaarstraat tot N79-Maastrichtersteenweg C
1270 N79-Maastrichtersteenweg, van Blaarstraat tot Elderseweg C
1271 N79, van Jaminéstraat tot Blaarstraat C
1287 R72, tss N20 (Luik) en Wijkmolenweg C
1288 R22, tss N20 (Luik) en N614a C
1323 Blaarstraat, van Broedersgaarde meer oostwaarts C
1324 Blaarstraat, van eind 1323 tot snijpunt NO-verbinding C
1337 N79-Maastrichtersteenweg, van NO-omleiding tot Eerste meistraat C
1340 verbinding Molenweg - Bilzersteenweg (Nieuwe Steenweg) I
1342 NO-omleiding, van toerit ziekenhuis tot N758-Baversstraat I
1343 NO-omleiding, van N79-Maastrichtersteenweg tot toerit ziekenhuis I
1344 toerit ziekenhuis, van NO-omleiding tot ziekenhuis C
1345 N79-Maastrichtersteenweg, van NO-omleiding tot 73 m westwaarts van kruispunt met NO-

omleiding
C

1346 N79-Maastrichtersteenweg, van 73 m westwaarts van kruispunt met NO-omleiding tot
Hazelereik

C

1347 link Blaarstraat-N79, ten westen van ZO-omleiding I
1350 ZO-omleiding (noordelijk deel), van N79-Maastrichtersteenweg tot ten westen aan spoorweg I
1351 ZO-omleiding (zuidelijk deel), van ten westen aan spoorweg tot Neremweg I
1352 Link Moerenpoort, van ZO-omleiding tot R72 I
1353 R72, van Link Moerenpoort tot Sportpleinstraat I
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 Code  Omschrijving wegsegment modelering
1354 R72, van Link Moerenpoort tot Dijk I
924 noordkant station C
925 oostkant station C

11.2.3.2 Verkeersemissies van verkeer op de geselecteerde wegen

De totale emissies van het verkeer op de geselecteerde wegen in de referentiesituatie zijn
samengevat in Tabel 11-3. De emissies werden berekend met IFDM-Traffic en hebben
betrekking op de luchtverontreinigende stoffen: stikstofoxiden (NOx), stikstofdioxide (NO2), fijn
stof (PM10), zeer fijn stof (PM2,5), elementaire koolstof (EC) en kooldioxide (CO2). De emissies
van de toekomstige situatie worden later vergeleken met deze van de referentiesituatie.

Tabel 11-3: Luchtemissies van de geselecteerde wegen in de referentiesituatie in ton/jaar
CO2 EC NO2 NOx PM10 PM2,5

35.330 1,013 25,793 82,180 6,783 4,214

11.2.3.3 Luchtkwaliteit langs geselecteerde wegen

Wegvakken behandeld met CAR-Vlaanderen

De luchtkwaliteit langs de geselecteerde wegvakken met bewoning werden berekend met CAR-
Vlaanderen. De berekende immissieconcentraties zijn opgenomen in Tabel 11-4.

Bij toetsing van de berekende immissieconcentraties aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen (Tabel
11-1) worden volgende vaststellingen gedaan:
De jaargrenswaarde voor NO2 (40 µg/m3) wordt in de referentiesituatie langs enkele
wegsegmenten overschreden, namelijk:

· wegvak 307: N79 van stationsplein tot Maastrichtersteenweg (46,3 µg/m3)
· wegvak 898: R72, Watertorenstraat (40,4 µg/m3)
· wegvak 1270: N79 van Blaarstraat tot Elderseweg (45,1 µg/m3);
· wegvak 1271: N79 van Jaminéstraat tot Blaarstraat (44,4 µg/m3).

Het betreft hier wegvakken met relatief veel verkeer en waar bebouwing gesitueerd is op korte
afstand tot de wegas.
Langs de overige wegvakken wordt de luchtkwaliteitsdoelstelling voor NO2 wel gerespecteerd.

Het aantal overschrijdingen van de uurgrenswaarde voor NO2 is langs alle wegvakken kleiner
dan 18.
De kwaliteitsdoelstelling van 200 µg/m3 die slechts 18 keer per jaar mag overschreden worden,
wordt langs alle wegvakken gerespecteerd.

De jaargrenswaarde voor PM10 (40 µg/m³) wordt, langs alle wegen gerespecteerd (< 40 µg/m3).
De grootste waarde bedraagt 28,3 µg/m3 en wordt tweemaal vastgesteld namelijk ter hoogte
van wegvak 307 (N79 van stationsplein tot Maastrichtersteenweg) en ter hoogte van
wegvak1270 (N79 van Blaarstraat tot Elderseweg). De advieswaarde van de WHO (20 µg/m3)
wordt langs alle wegvakken overschreden!
Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM10 (50 µg/m³) is in
referentiesituatie1 langs alle wegvakken kleiner dan 35, zodat de daggrenswaarde
gerespecteerd wordt. Het grootste aantal overschrijdingen bedraagt 22 en wordt vastgesteld
langs wegvakken 307, 1270 en 1271 (dezelfde als voor NO2).

De grenswaarde van 25 µg/m3 voor PM2,5 wordt langs alle wegvakken gerespecteerd. De
grootste waarde bedraagt 19,9 µg/m3 en komt eveneens voor langs de wegsegmenten 307 en
1270. Ook de toekomstige grenswaarde van 20 µg/m3 wordt in het studiegebied gerespecteerd.
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De gezondheidskundige advieswaarde van de WHO (10 µg/m3) voor PM2,5 wordt langs alle
wegsegmenten overschreden.

Tabel 11-4: Immissieconcentraties langs de geselecteerde wegen in referentiesituatie 1, berekend
met CAR Vlaanderen.

weg- stikstofdioxide, (NO2) fijn stof (PM10) PM2,5

vak jaarge- achter- aantal overschrij- jaarge- achter- aantal
overschrij- jaarge- achter-

middelde grond dingen uur- middelde grond dingen dag- middelde grond
(µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3)

61 22,9 19,5 0 24,2 23,6 8 17,2 16,9
133 36,5 17,5 0 25,8 23,0 13 18,3 16,5
134 27,6 17,5 0 24,5 23,0 9 17,5 16,5
243 16,3 15,6 0 23,0 22,9 4 16,5 16,5
246 21,7 15,6 0 23,8 22,9 6 17,0 16,5
249 39,1 15,6 0 26,6 22,9 16 18,8 16,5
251 20,0 15,6 0 23,5 22,9 5 16,9 16,5
254 21,1 15,6 0 23,7 22,9 6 17,0 16,5
300 25,1 17,5 0 24,1 23,0 7 17,2 16,5
301 26,6 17,5 0 24,3 23,0 8 17,4 16,5
302 26,0 17,5 0 24,2 23,0 8 17,3 16,5
307 46,3 17,5 0 28,3 23,0 22 19,9 16,5
312 21,6 19,5 0 24,0 23,6 7 17,1 16,9
313 21,3 19,5 0 23,9 23,6 7 17,1 16,9
319 31,4 15,6 0 25,2 22,9 11 18,0 16,5
335 38,2 17,5 0 26,6 23,0 16 18,8 16,5
429 38,5 17,5 0 26,2 23,0 15 18,6 16,5
431 25,5 19,5 0 24,6 23,6 9 17,5 16,9
432 29,7 19,5 0 25,4 23,6 12 18,0 16,9
498 20,0 15,6 0 23,6 22,9 5 16,9 16,5
523 22,1 18,2 0 24,5 23,9 9 17,4 17,0
588 35,9 17,5 0 25,8 23,0 13 18,3 16,5
591 26,6 17,5 0 24,3 23,0 8 17,4 16,5
600 21,5 15,6 0 23,8 22,9 6 17,0 16,5
608 26,8 17,5 0 24,2 23,0 8 17,3 16,5
609 25,4 17,5 0 24,0 23,0 7 17,2 16,5
610 20,5 19,5 0 23,8 23,6 6 17,0 16,9
611 30,4 19,3 0 25,8 23,9 13 18,2 17,0
612 20,9 19,3 0 24,1 23,9 7 17,2 17,0
614 25,3 19,3 0 24,9 23,9 10 17,7 17,0
616 28,9 19,3 0 25,5 23,9 12 18,1 17,0
617 32,8 19,5 0 25,4 23,6 12 18,1 16,9
623 20,9 19,3 0 24,1 23,9 7 17,2 17,0
632 27,9 17,5 0 24,5 23,0 9 17,5 16,5
639 33,6 16,7 0 25,7 23,2 13 18,3 16,6
643 20,0 19,2 0 23,6 23,4 6 16,9 16,8
644 22,8 19,2 0 24,1 23,4 7 17,2 16,8
645 19,1 17,5 0 23,3 23,0 5 16,7 16,5
648 19,9 19,3 0 24,0 23,9 7 17,1 17,0
659 36,5 17,5 0 25,8 23,0 13 18,3 16,5
791 25,3 19,5 0 24,4 23,6 8 17,4 16,9
799 20,4 19,5 0 23,8 23,6 6 17,0 16,9
800 20,6 19,5 0 23,8 23,6 6 17,0 16,9
801 29,6 19,5 0 25,4 23,6 12 18,0 16,9
802 28,6 19,5 0 25,2 23,6 11 17,9 16,9
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weg- stikstofdioxide, (NO2) fijn stof (PM10) PM2,5

vak jaarge- achter- aantal overschrij- jaarge- achter- aantal
overschrij- jaarge- achter-

middelde grond dingen uur- middelde grond dingen dag- middelde grond
(µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3)

841 37,2 17,5 0 26,0 23,0 14 18,4 16,5
889 36,1 17,5 0 25,8 23,0 13 18,3 16,5
890 44,6 17,5 0 27,1 23 18 19,2 16,5
898 40,4 17,5 0 27,1 23,0 18 19,1 16,5
899 37,3 17,5 0 26,0 23,0 14 18,4 16,5
903 23,6 17,5 0 23,9 23,0 7 17,1 16,5
904 21,6 17,5 0 23,6 23,0 6 16,9 16,5
906 22,7 17,5 0 23,8 23,0 6 17,0 16,5
907 21,6 17,5 0 23,6 23,0 6 16,9 16,5
909 22,9 17,5 0 23,8 23,0 6 17,0 16,5
910 29,9 17,5 0 24,8 23,0 10 17,7 16,5
911 26,4 17,5 0 24,3 23,0 8 17,3 16,5
916 19,7 17,5 0 23,4 23,0 5 16,7 16,5
917 20,7 17,5 0 23,6 23,0 6 16,9 16,5
954 19,6 15,6 0 23,6 22,9 6 16,9 16,5
955 24,4 17,5 0 23,9 23,0 7 17,1 16,5
961 18,9 17,5 0 23,2 23,0 4 16,6 16,5
965 24,7 19,3 0 24,8 23,9 10 17,6 17,0
969 21,1 19,3 0 24,1 23,9 7 17,2 17,0
984 20,2 15,6 0 23,6 22,9 6 16,9 16,5
985 20,3 15,6 0 23,6 22,9 6 16,9 16,5
989 21,7 15,6 0 23,8 22,9 6 17,0 16,5
990 25,8 15,6 0 24,4 22,9 8 17,4 16,5
993 21,5 15,6 0 23,8 22,9 6 17,0 16,5
999 18,7 15,6 0 23,4 22,9 5 16,8 16,5

1000 17,9 15,6 0 23,3 22,9 5 16,7 16,5
1001 31,7 15,6 0 25,3 22,9 11 18,0 16,5
1002 31,4 15,6 0 25,2 22,9 11 18,0 16,5
1009 18,9 15,6 0 23,4 22,9 5 16,8 16,5
1012 20,3 15,6 0 23,6 22,9 6 16,9 16,5
1013 19,4 15,6 0 23,6 22,9 6 16,9 16,5
1066 31,4 17,5 0 25,1 23,0 11 17,8 16,5
1067 31,3 17,5 0 25,0 23,0 11 17,8 16,5
1068 29,9 17,5 0 24,8 23,0 10 17,7 16,5
1069 31,8 17,5 0 25,1 23,0 11 17,9 16,5
1118 29,7 18,2 0 25,9 23,9 13 18,3 17,0
1119 28,4 19,5 0 25,1 23,6 11 17,8 16,9
1133 29,4 17,5 0 24,8 23,0 10 17,6 16,5
1134 31,0 17,5 0 25,0 23,0 10 17,8 16,5
1137 22,6 17,5 0 23,7 23,0 6 17,0 16,5
1140 23,5 17,5 0 23,9 23,0 7 17,1 16,5
1141 28,4 17,5 0 24,6 23,0 9 17,5 16,5
1143 24,6 17,5 0 24,0 23,0 7 17,2 16,5
1182 27,7 17,5 0 24,5 23,0 9 17,5 16,5
1183 19,2 17,5 0 23,3 23,0 5 16,7 16,5
1184 19,5 17,5 0 23,3 23,0 5 16,7 16,5
1185 19,8 17,5 0 23,4 23,0 5 16,8 16,5
1186 18,9 17,5 0 23,2 23,0 4 16,7 16,5
1191 27,8 17,5 0 24,5 23,0 9 17,5 16,5
1192 29,4 19,3 0 25,3 23,9 12 18,0 17,0



Lucht

18050018_PRMER NO omleidingsweg Tongeren
Pagina 174 van 431

weg- stikstofdioxide, (NO2) fijn stof (PM10) PM2,5

vak jaarge- achter- aantal overschrij- jaarge- achter- aantal
overschrij- jaarge- achter-

middelde grond dingen uur- middelde grond dingen dag- middelde grond
(µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3)

1195 33,5 17,5 0 25,4 23,0 12 18,0 16,5
1217 18,9 17,5 0 23,2 23,0 4 16,6 16,5
1218 19,2 17,5 0 23,2 23,0 4 16,7 16,5
1222 36,4 17,5 0 25,8 23,0 13 18,3 16,5
1223 36,3 17,5 0 25,8 23,0 13 18,3 16,5
1224 27,1 17,5 0 24,4 23,0 8 17,4 16,5
1225 27,4 17,5 0 24,4 23,0 8 17,4 16,5
1236 27,4 17,5 0 24,4 23,0 8 17,4 16,5
1237 25,1 17,5 0 24,1 23,0 7 17,2 16,5
1238 28,0 17,5 0 24,5 23,0 9 17,5 16,5
1239 35,6 17,5 0 25,7 23,0 13 18,2 16,5
1240 27,4 17,5 0 24,4 23,0 8 17,4 16,5
1241 27,9 17,5 0 24,5 23,0 9 17,5 16,5
1250 26,1 17,5 0 24,3 23,0 8 17,3 16,5
1251 26,1 17,5 0 24,3 23,0 8 17,3 16,5
1252 26,2 17,5 0 24,3 23,0 8 17,3 16,5
1264 27,4 17,5 0 24,4 23,0 8 17,4 16,5
1265 28,6 17,5 0 24,6 23,0 9 17,6 16,5
1268 19,5 17,5 0 23,3 23,0 5 16,7 16,5
1269 18,6 17,5 0 23,2 23,0 4 16,6 16,5
1270 45,1 17,5 0 28,3 23,0 22 19,9 16,5
1271 44,4 17,5 0 28,2 23,0 22 19,8 16,5
1287 37,6 17,5 0 26,7 23,0 16 18,9 16,5
1288 39,1 17,5 0 26,9 23,0 17 19,0 16,5
1323 19,1 17,5 0 23,2 23,0 4 16,7 16,5
1324 21,1 19,3 0 24,1 23,9 7 17,2 17,0
1337 34,6 19,3 0 26,1 23,9 14 18,5 17,0
1344 19,3 19,3 0 23,9 23,9 7 17,0 17,0
1345 24,9 19,3 0 24,8 23,9 10 17,6 17,0
1346 24,7 19,3 0 24,8 23,9 10 17,6 17,0
924 31,3 17,5 0 25,0 23,0 11 17,8 16,5
925 28,5 15,9 0 22,7 20,9 10 16,2 16,2

Wegvakken behandeld met IFDM-Traffic

De immissieconcentraties langs een aantal wegen werden behandeld met IFDM-Traffic. Het
betreft de wegvakken waar in de referentiesituatie op een afstand kleiner dan 30 m geen
bebouwing aanwezig is. De berekende immissieconcentraties van deze wegvakken op ca. 30 m
van de wegas zijn weergegeven in Tabel 11-5. De omschrijving van de wegvakken kan
teruggevonden worden in Tabel 11-2.

Uit de tabel blijkt dat in referentiesituatie 1 de luchtkwaliteitsnormen voor NO2, PM10 en PM2,5

gerespecteerd worden. De gezondheidskundige advieswaarde van WHO voor PM10 (20 µg/m3)
wordt gerespecteerd, deze voor PM2,5 (10 µg/m3) wordt langs alle wegsegmenten nipt
overschreden.

De nieuwe wegvakken van de noordoostelijke omleidingsweg worden behandeld met IFDM-
Traffic. In de referentiesituatie zijn deze wegvakken nog niet aanwezig. De
immissieconcentraties komen overeen met de achtergrondniveaus.
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De resultaten van de berekeningen met IFDM-Traffic zijn beduidend lager (vooral fijn stof) dan
deze van CAR-Vlaanderen. Deze verschillen zijn in hoofdzaak te verklaren doordat:

· Voor CAR-Vlaanderen wordt gerekend met emissiefactoren en een vlootsamenstelling
voor 2015, terwijl voor IFDM-Traffic gerekend werd met emissiefactoren en een
vlootsamenstelling voor 2025. De emissiefactoren voor 2025 zijn beduidend lager dan
deze voor 2015.

· Berekeningen van CAR-Vlaanderen hebben betrekking op een kortere afstand tot het
wegsegment (< 30m), terwijl bij IFDM-Traffic een afstand van 30 m werd aangehouden.
Hoe dichter bij de weg hoe hoger de immissieconcentratie (minder verspreiding).

· De Atmosys-kaarten geven eveneens hogere waarden dan de berekend waarden met
IFDM-Traffic. De interpolatiekaarten hebben betrekking op het jaar 2013. De IFDM-
berekeningen op 2025. Algemeen wordt in de periode 2013 tot 2025 een verbetering
van de luchtkwaliteit verwacht (vooral lagere achtergrondwaarden).

Tabel 11-5: Berekening van de immissieconcentraties langs wegen behandeld met IFDM-Traffic
Wegvak NO2 PM10 PM2,5 EC

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- aantal
overschrij-

jaarge- Jaarge-

middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde jaarge-
(µg/m3) grenswaarde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) middelde

60 15,5 0 16,4 5 10,0 0,58
231 16,2 0 16,5 5 10,1 0,57
232 15,0 0 16,5 5 10,0 0,55
261 15,9 0 16,2 5 10,0 0,59
262 16,0 0 16,3 6 10,1 0,59
264 16,2 0 16,2 5 10,1 0,60
438 22,7 0 17,6 7 10,4 0,64
626 22,7 0 17,6 7 10,4 0,64
641 15,8 0 16,4 6 10,0 0,54
647 16,2 0 16,4 6 10,1 0,56
783 20,5 0 17,4 7 10,3 0,62
784 20,5 0 17,4 7 10,3 0,62
1079 17,0 0 16,6 6 10,1 0,59
1340 15,5 0 16,0 5 10,0 0,60
1342 15,9 0 16,3 5 10,0 0,58
1343 16,9 0 16,4 6 10,1 0,59
1344 15,9 0 16,3 5 10,0 0,58
1347 16,1 0 16,4 6 10,1 0,58
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11.2.4 Referentiesituatie 2 = referentiesituatie 2025 mét ZO-omleiding

In referentiesituatie 2 wordt de zuidoostelijke omleidingsweg opgenomen.

11.2.4.1 Verkeersemissies van de geselecteerde wegen

De totale emissies van de geselecteerde wegen in referentiesituatie 2 zijn samengevat in Tabel
11-6. De emissies werden berekend met IFDM-Traffic en hebben betrekking op de
luchtverontreinigende stoffen: stikstofoxiden (NOx), stikstofdioxide (NO2) , fijn stof (PM10), zeer
fijn stof (PM2,5), elementaire koolstof (EC) en koolstofdioxide (CO2).

Tabel 11-6: Luchtemissies van de geselecteerde wegen in referentiesituatie 2 in ton/jaar
CO2 EC NO2 NOx PM10 PM2,5

35.899 1,021 26,093 83,189 6,900 4,275

11.2.4.2 Luchtkwaliteit langs geselecteerde wegen

Wegvakken behandeld met CAR-Vlaanderen

De luchtkwaliteit langs de geselecteerde wegvakken met bewoning werden berekend met CAR-
Vlaanderen. De berekende immissieconcentraties voor referentiesituatie 2 zijn opgenomen in
Tabel 11-7.

Bij toetsing van de berekende immissieconcentraties aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen (Tabel
11-1) blijkt dat langs de wegvakken 307 (N79, van stationsplein tot Maastrichtersteenweg) en
1270 (N79-Maastrichtersteenweg, van Blaarstraat tot Elderseweg) de concentraties aan NO2

groter blijven dan 40 µg/m3. De kwaliteitsdoelstellingen worden voor NO2 in referentiesituatie 2
langs deze wegvakken niet gerespecteerd.
Waar zich in referentiesituatie 1 ook overschrijdingen voordeden ter hoogte van de
wegsegmenten 898 (R72, Watertorenstraat)en 1271 (N79 van Jaminéstraat tot Blaarstraat), is
dat niet meer het geval in referentiesituatie 2.

Het aantal overschrijdingen van de uurgrenswaarde voor NO2 is langs alle wegvakken kleiner
dan 18.
De kwaliteitsdoelstelling van 200 µg/m3 die slechts 18 keer per jaar mag overschreden worden,
wordt langs alle wegvakken gerespecteerd.

De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde van PM10 (40 µg/m³) wordt, langs alle
wegen gerespecteerd. De grootste waarde bedraagt 27,7 µg/m3 en wordt vastgesteld ter hoogte
van wegvak 307 (N79 van stationsplein tot Maastrichtersteenweg). De grenswaarde van de
WHO (20 µg/m3) wordt langs alle wegvakken overschreden!
Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM10 (50 µg/m³) is in referentiesituatie
2 langs alle wegvakken kleiner dan 35. Het grootste aantal overschrijdingen bedraagt 20 en
wordt vastgesteld langs wegvak 307. De daggrenswaarde wordt langs alle geselecteerde
wegvakken gerespecteerd. De gezondheidskundige advieswaarden van 20 µg/m3 als
jaargemiddelde wordt langs vrijwel alle wegsegmenten overschreden, te meer omdat de
achtergrondwaarde in het studiegebied reeds groter is dan 20 µg/m3.

De grenswaarde van 25 µg/m3 voor PM2,5 wordt langs alle wegvakken gerespecteerd. De
grootste waarde bedraagt 19,5 µg/m3 en komt eveneens voor langs wegvak 307. Ook de
toekomstige grenswaarde van 20 µg/m3 (2020) voor PM2,5 zal langs alle wegvakken
gerespecteerd worden. De gezondheidskundige advieswaarde van de WHO (10 µg/m3) wordt
langs alle wegen overschreden.
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Tabel 11-7: Immissieconcentraties langs de geselecteerde wegen in de referentiesituatie 2,
berekend met CAR Vlaanderen

weg- stikstofdioxide, (NO2) fijn stof (PM10) PM2,5

vak jaarge- achter- aantal overschrij- jaarge- achter- aantal
overschrij- jaarge- achter-

middelde grond dingen uur- middelde grond dingen dag- middelde grond
(µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3)

61 23,1 19,5 0 24,2 23,6 8 17,3 16,9
133 32,4 17,5 0 25,2 23,0 11 17,9 16,5
134 25,4 17,5 0 24,2 23,0 7 17,3 16,5
243 16,1 15,6 0 23,0 22,9 4 16,5 16,5
246 21,0 15,6 0 23,7 22,9 6 17,0 16,5
249 37,7 15,6 0 26,2 22,9 15 18,6 16,5
251 19,5 15,6 0 23,5 22,9 5 16,8 16,5
254 20,5 15,6 0 23,6 22,9 6 16,9 16,5
300 24,7 17,5 0 24,1 23,0 7 17,2 16,5
301 26,4 17,5 0 24,3 23,0 8 17,3 16,5
302 25,8 17,5 0 24,2 23,0 8 17,3 16,5
307 42,5 17,5 0 27,7 23,0 20 19,5 16,5
312 22,1 19,5 0 24,0 23,6 7 17,2 16,9
313 21,8 19,5 0 24,0 23,6 7 17,1 16,9
319 30,0 15,6 0 25,0 22,9 10 17,8 16,5
335 37,9 17,5 0 26,1 23,0 14 18,5 16,5
429 32,7 17,5 0 25,3 23,0 11 18,0 16,5
431 26,2 19,5 0 24,7 23,6 9 17,6 16,9
432 29,8 19,5 0 25,4 23,6 12 18,0 16,9
498 19,4 15,6 0 23,5 22,9 5 16,8 16,5
523 22,2 18,2 0 24,5 23,9 9 17,4 17,0
588 35,2 17,5 0 25,6 23,0 13 18,2 16,5
591 26,2 17,5 0 24,3 23,0 8 17,3 16,5
600 20,8 15,6 0 23,7 22,9 6 16,9 16,5
608 29,8 17,5 0 24,6 23,0 9 17,6 16,5
609 28,2 17,5 0 24,4 23,0 8 17,5 16,5
610 20,7 19,5 0 23,8 23,6 6 17,0 16,9
611 31,7 19,3 0 26,0 23,9 14 18,4 17,0
612 21,4 19,3 0 24,2 23,9 8 17,2 17,0
614 25,8 19,3 0 25,0 23,9 10 17,7 17,0
616 29,7 19,3 0 25,7 23,9 13 18,2 17,0
617 33,6 19,5 0 25,5 23,6 12 18,1 16,9
623 20,9 19,3 0 24,1 23,9 7 17,2 17,0
632 27,8 17,5 0 24,5 23,0 9 17,5 16,5
639 33,8 16,7 0 25,8 23,2 13 18,3 16,6
643 20,3 19,2 0 23,6 23,4 6 16,9 16,8
644 22,6 19,2 0 24,0 23,4 7 17,1 16,8
645 18,5 17,5 0 23,2 23,0 4 16,6 16,5
648 19,7 19,3 0 23,9 23,9 7 17,1 17,0
659 32,8 17,5 0 25,3 23,0 11 18,0 16,5
791 24,9 19,5 0 24,4 23,6 8 17,4 16,9
799 20,6 19,5 0 23,8 23,6 6 17,0 16,9
800 20,9 19,5 0 23,8 23,6 6 17,0 16,9
801 30,5 19,5 0 25,5 23,6 12 18,1 16,9
802 29,4 19,5 0 25,3 23,6 11 17,9 16,9
841 33,5 17,5 0 25,4 23,0 12 18,0 16,5
889 34,6 17,5 0 25,5 23,0 12 18,1 16,5
890 38,5 17,5 0 26,8 23 17 18,9 16,5
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weg- stikstofdioxide, (NO2) fijn stof (PM10) PM2,5

vak jaarge- achter- aantal overschrij- jaarge- achter- aantal
overschrij- jaarge- achter-

middelde grond dingen uur- middelde grond dingen dag- middelde grond
(µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3)

898 39,8 17,5 0 27,2 23,0 18 19,2 16,5
899 38,0 17,5 0 26,1 23,0 14 18,5 16,5
903 23,2 17,5 0 23,8 23,0 6 17,0 16,5
904 21,3 17,5 0 23,6 23,0 5 16,9 16,5
906 21,8 17,5 0 23,6 23,0 6 16,9 16,5
907 20,9 17,5 0 23,5 23,0 5 16,8 16,5
909 22,1 17,5 0 23,7 23,0 6 16,9 16,5
910 27,5 17,5 0 24,5 23,0 9 17,4 16,5
911 24,2 17,5 0 24,0 23,0 7 17,1 16,5
916 19,1 17,5 0 23,3 23,0 5 16,7 16,5
917 20,4 17,5 0 23,5 23,0 5 16,8 16,5
954 20,6 15,6 0 23,8 22,9 6 17,0 16,5
955 27,1 17,5 0 24,3 23,0 8 17,4 16,5
961 18,9 17,5 0 23,2 23,0 4 16,6 16,5
965 24,3 19,3 0 24,7 23,9 9 17,6 17,0
969 21,1 19,3 0 24,1 23,9 7 17,2 17,0
984 19,7 15,6 0 23,5 22,9 5 16,8 16,5
985 19,9 15,6 0 23,5 22,9 5 16,9 16,5
989 21,1 15,6 0 23,7 22,9 6 17,0 16,5
990 24,8 15,6 0 24,3 22,9 8 17,3 16,5
993 20,8 15,6 0 23,7 22,9 6 16,9 16,5
999 18,8 15,6 0 23,4 22,9 5 16,8 16,5

1000 18,0 15,6 0 23,3 22,9 5 16,7 16,5
1001 30,2 15,6 0 25,1 22,9 11 17,8 16,5
1002 30,0 15,6 0 25,0 22,9 10 17,8 16,5
1009 19,1 15,6 0 23,4 22,9 5 16,8 16,5
1012 19,8 15,6 0 23,5 22,9 5 16,9 16,5
1013 19,0 15,6 0 23,5 22,9 5 16,8 16,5
1066 30,8 17,5 0 25,0 23,0 10 17,8 16,5
1067 31,0 17,5 0 25,0 23,0 10 17,8 16,5
1068 29,5 17,5 0 24,8 23,0 10 17,7 16,5
1069 31,4 17,5 0 25,1 23,0 11 17,8 16,5
1118 30,7 18,2 0 26,0 23,9 14 18,4 17,0
1119 29,3 19,5 0 25,3 23,6 11 17,9 16,9
1133 27,7 17,5 0 24,5 23,0 9 17,5 16,5
1134 30,1 17,5 0 24,8 23,0 10 17,7 16,5
1137 21,3 17,5 0 23,5 23,0 5 16,9 16,5
1140 23,8 17,5 0 23,9 23,0 7 17,1 16,5
1141 28,6 17,5 0 24,6 23,0 9 17,6 16,5
1143 24,0 17,5 0 23,9 23,0 7 17,1 16,5
1182 28,6 17,5 0 24,6 23,0 9 17,6 16,5
1183 20,1 17,5 0 23,4 23,0 5 16,8 16,5
1184 20,4 17,5 0 23,5 23,0 5 16,8 16,5
1185 21,3 17,5 0 23,6 23,0 6 16,9 16,5
1186 19,8 17,5 0 23,4 23,0 5 16,8 16,5
1191 24,9 17,5 0 24,1 23,0 7 17,2 16,5
1192 26,6 19,3 0 24,9 23,9 10 17,7 17,0
1195 31,0 17,5 0 25,0 23,0 10 17,8 16,5
1217 18,9 17,5 0 23,2 23,0 4 16,6 16,5
1218 19,1 17,5 0 23,2 23,0 4 16,7 16,5
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weg- stikstofdioxide, (NO2) fijn stof (PM10) PM2,5

vak jaarge- achter- aantal overschrij- jaarge- achter- aantal
overschrij- jaarge- achter-

middelde grond dingen uur- middelde grond dingen dag- middelde grond
(µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3)

1222 33,9 17,5 0 25,4 23,0 12 18,1 16,5
1223 33,8 17,5 0 25,4 23,0 12 18,1 16,5
1224 28,5 17,5 0 24,6 23,0 9 17,5 16,5
1225 28,7 17,5 0 24,6 23,0 9 17,6 16,5
1236 27,5 17,5 0 24,5 23,0 9 17,5 16,5
1237 25,1 17,5 0 24,1 23,0 7 17,2 16,5
1238 26,4 17,5 0 24,3 23,0 8 17,3 16,5
1239 33,1 17,5 0 25,3 23,0 11 18,0 16,5
1240 27,4 17,5 0 24,5 23,0 8 17,4 16,5
1241 27,7 17,5 0 24,5 23,0 9 17,5 16,5
1250 25,8 17,5 0 24,2 23,0 8 17,3 16,5
1251 25,8 17,5 0 24,2 23,0 8 17,3 16,5
1252 25,8 17,5 0 24,2 23,0 8 17,3 16,5
1264 27,6 17,5 0 24,5 23,0 9 17,5 16,5
1265 29,1 17,5 0 24,7 23,0 9 17,6 16,5
1268 19,8 17,5 0 23,3 23,0 5 16,7 16,5
1269 18,9 17,5 0 23,2 23,0 4 16,6 16,5
1270 40,3 17,5 0 27,5 23,0 19 19,4 16,5
1271 39,6 17,5 0 27,4 23,0 19 19,3 16,5
1287 38,4 17,5 0 26,8 23,0 17 18,9 16,5
1288 39,9 17,5 0 27,0 23,0 18 19,1 16,5
1323 19,5 17,5 0 23,3 23,0 5 16,7 16,5
1324 20,8 19,3 0 24,1 23,9 7 17,2 17,0
1337 36,3 19,3 0 26,4 23,9 15 18,7 17,0
1344 19,3 19,3 0 23,9 23,9 7 17,0 17,0
1345 23,1 19,3 0 24,5 23,9 9 17,4 17,0
1346 23,3 19,3 0 24,5 23,9 9 17,5 17,0
924 30,4 17,5 0 24,9 23,0 10 17,7 16,5
925 27,6 15,9 0 22,6 20,9 9 16,1 16,2

Wegvakken behandeld met IFDM-Traffic

De immissieconcentraties langs een aantal wegen werden behandeld met IFDM-Traffic. Het
betreft de wegvakken waar in de referentiesituatie op een afstand kleiner dan 30 m geen
bebouwing aanwezig is. De immissieconcentraties van deze wegvakken werden berekend op
ca. 30 m van de wegas en zijn weergegeven in Tabel 11-8. De omschrijving van de wegvakken
is gegeven in Tabel 11-2.

Uit de tabel blijkt dat in referentiesituatie 2 de luchtkwaliteitsnormen voor NO2, PM10 en PM2,5

gerespecteerd worden. De advieswaarde van WHO (20 µg/m3) voor fijn stof (PM10) wordt langs
alle wegvakken gerespecteerd. De toekomstige grenswaarde (2020) voor PM2,5 (20 µg/m3)
wordt langs alle wegvakken gerespecteerd. De gezondheidskundige advieswaarde van 10
µg/m3 voor PM2,5 wordt langs alle wegsegmenten nipt overschreden..
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Tabel 11-8: Berekening van de immissieconcentraties langs wegen waar op 30 m geen bewoning
aanwezig is (IFDM-Traffic) voor referentiesituatie 2
Wegvak NO2 PM10 PM2,5

jaarge- aantal overschrij jaarge- aantal overschrij- jaarge-
middelde dingen uur- middelde dingen dag- middelde
(µg/m3) grenswaarde (µg/m3) grenswaarde (µg/m3)

60 15,6 0 16,4 5 10,0
231 16,2 0 16,6 5 10,1
232 15,0 0 16,5 5 10,0
261 15,9 0 16,2 5 10,0
262 16,1 0 16,3 6 10,1
264 16,1 0 16,1 5 10,0
438 22,7 0 17,6 7 10,4
626 22,7 0 17,6 7 10,4
641 15,7 0 16,4 6 10,0
647 16,0 0 16,4 6 10,1
783 20,6 0 17,4 7 10,4
784 20,6 0 17,4 7 10,4
1079 17,2 0 16,6 6 10,1
1340 15,5 0 16,0 5 10,0
1342 15,9 0 16,3 5 10,0
1343 16,8 0 16,4 6 10,1
1347 16,2 0 16,4 6 10,1
1350 16,5 0 16,4 6 10,1
1351 17,6 0 16,4 6 10,2

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
besproken referentiesituatie 2 wijzigt.
Voor de situatie met dit gewijzigd tracé voor de ZO-omleidingsweg, maar zonder NO-omleiding
(i.c. de gewijzigde referentiesituatie 2) zijn geen nieuwe doorrekeningen gebeurd. De
bespreking gebeurd hier dan ook enkel kwalitatief.
Onder de discipline Mobiliteit werd de gewijzigde referentiesituatie 2 als volgt beschreven :
“Door de wijziging van het tracé van de ZO-omleidingsweg, wijzigt referentiesituatie 2
voornamelijk in het wegsegment van de N79 tussen de toekomstige aansluiting van de NO-
omleiding en de spooronderdoorgang aan de Jaminéstraat. Dit segment wordt in de gewijzigde
referentiesituatie 2 niet ontlast van verkeer dat zich verplaatst tussen het oosten en zuiden van
Tongeren. Ten opzichte van de bestaande intensiteiten is er dus geen afname te verwachten op
het segment ten oosten van de N758-Baversstraat. In het gedeelte tussen de N758-
Baversstraat en de spoorwegonderdoorgang liggen de intensiteiten waarschijnlijk iets hoger in
de gewijzigde referentiesituatie 2 t.o.v. de oorspronkelijke referentiesituatie 2, omwille van een
beperkt verkeersaantrekkend effect via de Baversstraat. Deze toename is beperkt, waardoor de
intensiteiten op dit gedeelte van de N79 en de Baversstraat in de aangepaste referentiesituatie
2 wel lager liggen dan in de referentiesituatie 1.”

11.2.5 Relevante ontwikkelingsscenario’s

Relevante ontwikkelingen voor de discipline lucht zijn :
· Het knippen van N79 ter hoogte van het station
· Het leggen van een nieuwe link tussen de ZO-omleiding en de Moerenpoort
· Het knippen van N79 ter hoogte van het station in combinatie met het leggen van een nieuwe

link tussen de ZO-omleiding en de Moerenpoort
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11.3 Effectbespreking en beoordeling

11.3.1 Methodologie

De discipline Lucht vormt in navolging van de verkeerskundige impact een relevante discipline
waarbij aandacht uitgaat naar de verwachte verschuivingen in verkeersstromen. Deze wijziging
van verkeersstromen zal een impact hebben op de luchtkwaliteit in het bijzonder ter hoogte van
bebouwde gebieden.

Voor lucht worden effecten verwacht tijdens de aanlegfase (werfverkeer) en tijdens de
exploitatiefase. De emissies in de aanlegfase hebben betrekking op het werfverkeer en op
opwaaiend stof tijdens de manipulaties.

De impact van het verkeer tijdens de exploitatiefase wordt ingeschat met CAR-Vlaanderen of
IFDM-Traffic. De verkeersintensiteiten werden aangeleverd door de discipline Mobiliteit.

Beoordelingscriteria en significantiekader discipline lucht

Effecten Criterium Methodiek Significantiekader
Aanlegfase Emissies van werfverkeer

(NOx, PM10 en PM2,5),
opwaaiend stof als gevolg van
erosie, geur bij aanleg weg

Kwalitatieve beschrijving van de
emissies en immissies.

Bijdrage project aan de
lokale luchtkwaliteit

Exploitatiefase Emissies wegverkeer en
bijdrage aan de
immissieniveaus ter hoogte van
relevante receptoren

Modellering met IFDM-traffic en/of
Car-Vlaanderen van de referentie
en de toekomstige situatie.
Berekening en toetsing aan
luchtkwaliteitsdoelstellingen.

Stijging of daling van de
emissies per relevant
wegvak. Bepaling
bijdrage project en
toetsing aan
significantiekader.

De berekende immissieconcentraties worden getoetst aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen
opgenomen in Tabel 11-1.

Verhogingen of verlagingen van de immissieconcentraties als gevolg van de verkeersemissies
kunnen ter hoogte van bepaalde wegvakken optreden. De bijdragen (verschil tussen
toekomstige situatie en referentiesituatie) van het project aan de immissieconcentraties worden
getypeerd als verwaarloosbaar, beperkt positief/negatief, positief/negatief of aanzienlijk
positief/negatief conform het algemene significantiekader lucht, opgenomen in Tabel 11-9. Het
significantiekader heeft betrekking op de bijdrage (X) van het plan t.o.v. de kwaliteitsdoelstelling
voor de betreffende luchtverontreinigende stof.

Milderende maatregelen worden desgevallend genomen in functie van de berekende bijdrage
van het project.
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Tabel 11-9 Significantiekader Lucht
Criterium beoordeling score

Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X en/of aantal overschrijdingen:

X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen

beperkte bijdrage -1

X > 3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen

negatieve bijdrage -2

X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen

aanzienlijk negatieve bijdrage -3

Opmerking PM10: Voor PM10 wordt getoetst aan het rekenkundig gemiddelde van 31,3 µg/m3

Milderende maatregelen: jaargemiddelde:

Þ Score -1 (beperkte bijdrage): onderzoek naar milderende maatregelen is minder
dwingend, tenzij de MKN in de referentiesituatie reeds voor 80% is ingenomen
    (link met milieugebruiksruimte) 

Þ Score -2 (significante bijdrage):   milderende maatregelen moeten gezocht worden
    in het MER met zicht op implementatie ervan op korte termijn.  

Þ Score -3 (zeer significante bijdrage): milderende maatregelen zijn essentieel.  

Percentages voor percentielen/aantal overschrijdingen
Criterium beoordeling score

Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X en/of aantal overschrijdingen:

X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen

beperkte bijdrage -1

X > 5% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen

significante bijdrage -2

X > 20% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of
toegelaten aantal overschrijdingen

zeer significante bijdrage -3

Link milderende maatregelen: Þ Er wordt geen link met milderende maatregelen voor-
    gesteld. De deskundige beoordeelt  en rapporteert
    de noodzaak aan milderende maatregelen
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11.3.2 Effecten van de aanlegfase

Tijdens de aanlegfase kan mogelijk stofontwikkeling optreden. Tijdens de werkzaamheden
zullen er immers graafwerken en transporten van gronden/materialen plaatsvinden. Naast
stofontwikkeling als een gevolg van opwaaien veroorzaken de ingezette machines en
vrachtwagens emissies van vooral NOx en fijn stof (PM10 en PM2,5).

11.3.2.1 Emissies opwaaiend stof

Opwaaiend stof kan ontstaan:
· bij het afgraven van gronden;
· bij het transport van gronden op niet verharde wegen;
· als gevolg van winderosie.

De hoeveelheid opwaaiend stof is sterk afhankelijk van het vochtgehalte van de grond en de
deeltjesgrootteverdeling. Een berekening van de hoeveelheid opwaaiend stof is vrijwel
onmogelijk.
Bij normale meteorologische omstandigheden worden geen stofproblemen verwacht. Alleen bij
aanhoudende droogte kan stofontwikkeling mogelijk een tijdelijk een lokaal probleem vormen.
Bij aanhoudende droogte moeten maatregelen worden genomen om opname van stof in de
atmosfeer te voorkomen of te reduceren (milderende maatregelen). Daarom worden hieronder
een aantal maatregelen opgesomd die stofhinder tot een minimum zullen beperken:

· code van goede praktijk toepassen bij het laden van vrachtwagens zoals deze is
opgenomen in het Vlarem II;

· bij aanhoudende droogte erosiegevoelige gronden nat houden of afdekken;
· af- en aanvoerwegen regelmatig vegen en natmaken;
· bij langdurige droogte de lading op vrachtwagens afdekken;
· bij ernstige droogte het transport beperken of stilleggen.

Het opwaaiend stof betreft vooral bodemstof dat over het algemeen minder toxisch is.
Bovendien is dit stof overwegend vrij grof (diameter > 10 µm) en zal onder invloed van zijn
eigen gewicht grotendeels op korte afstand (enkele honderden meter) weer terug op de grond
vallen (uitvallend stof). Een eventueel stofprobleem zal hierdoor eerder lokaal zijn.

11.3.2.2 Emissies werfverkeer

Tijdens de aanlegfase veroorzaken de ingezette graafmachines voor grond een beperkte
luchtverontreiniging door het verbruik van fossiele brandstoffen. Het aantal ingezette machines
dat permanent op de werf aanwezig is, zal echter beperkt zijn. Een groter aantal zal voor aan-
en afvoer van materialen en grondverzet instaan en slechts kortstondig in de werfzone
verblijven. De effecten van de emissies door de ingezette machines zullen nagenoeg
verwaarloosbaar zijn.

11.3.2.3 Geur

Tijdens de aanleg van de omleidingsweg kan tijdelijk een geuremissie optreden. Deze
geuremissie betreft een teergeur die zeer kortstondig zal zijn.
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11.3.3 Effecten van de exploitatiefase

11.3.3.1 Geplande situatie 1 t.o.v. referentiesituatie 1

De noordoostelijke omleidingsweg zal tot gevolg hebben dat vooral doorgaand verkeer zal
onttrokken worden aan bestaande wegen zoals de N79 Maastrichtersteenweg en R72.

De immissieconcentraties werden berekend met behulp van CAR-Vlaanderen voor die wegen
waarlangs bebouwing aanwezig is en met IFDM-Traffic voor de wegvakken zonder of met zeer
weinig bebouwing. In dit laatste geval worden de immissieconcentraties berekend op ca. 30 m
van de weg. Alle nieuw aan te leggen wegvakken (noordoostelijke omleidingsweg) worden
berekend met IFDM-Traffic. Langs de nieuwe omleidingsweg is er geen bebouwing aanwezig.

Niet alle wegvakken werden in aanmerking genomen voor modellering. Wegvakken met een
geringe toename (afname) van het verkeer t.o.v. de referentiesituatie werden niet berekend.
Voor CAR-Vlaanderen werden de wegen met een toename (afname) van de etmaalintensiteit
kleiner dan 250 niet in aanmerking genomen. Voor deze wegvakken zijn de bijdragen van het
project verwaarloosbaar (0). Voor IFDM-traffic werden alle wegen in beschouwing genomen.

De basisgegevens voor de berekeningen van de immissieconcentraties met CAR-Vlaanderen
en IFDM-Traffic zijn opgenomen in de bijlage Lucht.

Luchtemissies

De totale verkeersemissies van de geselecteerde wegen in de toekomstige situatie zijn
samengevat in Tabel 11-10. Uit de tabel blijkt dat de totale emissies in het studiegebied in
beperkte mate (< 3%) zullen toenemen. Het kleine verschil is wellicht te verklaren door een licht
verkeersaanzuigend effect. Omwille van de aansluitingsmogelijkheden van de noordoostelijke
ontsluitingsweg zullen iets meer automobilisten gebruik maken van de wegen binnen het
studiegebied. Door herverdeling van de verkeersintensiteiten zullen de immissieconcentraties
langs een aantal wegvakken stijgen en langs anderen dalen. Het verkeer binnen het
studiegebied in zijn totaliteit verandert echter niet zo veel.

Tabel 11-10: Vergelijking van de emissies in de toekomstige situatie  (GT1) met deze van de
referentiesituatie 1

Emissie in ton/jaar
CO2 NOX NO2 PM10 PM2,5 EC

toekomstige situatie
(GT1)

36.016 83,554 26,248 6,921 4,279 1,016

Referentiesituatie 1 35.330 82,180 25,793 6,783 4,214 1,013
verschil absoluut 686 1,374 0,455 0,138 0,065 0,003
verschil relatief 1,9% 1,7% 1,8% 2,0% 1,5% 0,3%

De immissieconcentraties langs de wegen berekend met CAR-Vlaanderen zijn opgenomen in
Tabel 11-11 t.e.m. Tabel 11-13. Deze berekend met IFDM-Traffic zijn opgenomen in Tabel
11-14 t.e.m. Tabel 11-16 . De tabellen bevatten de immissieconcentraties van de
referentiesituatie (referentiesituatie 1) en toekomstige situatie (GT1). In de tabel wordt het
verschil tussen de toekomstige en de referentiesituatie berekend. Het verschil wordt ook
uitgedrukt als een percentage t.o.v. luchtkwaliteitsdoelstelling en beoordeeld conform het
significantiekader.

Samenvattend kan uit de tabellen geconcludeerd worden:
De wegvakken waar zeer significant (-3) tot significant negatieve effecten (-2) worden verwacht
voor NO2 zijn:

· aanzienlijk negatief effect (-3):
o /
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· negatief effect (-2):
o wegvak 617: N758-Elderenstraat ter hoogte van ’s Herenelderen (de verkeers-

intensiteit zal hier stijgen met ongeveer 2.600 voertuigen per dag en de huizen
zijn dicht langs de weg gelegen (5m);
De concentratie na realisatie van het project bedraagt voor NO2 36,4 µg/m3. De
norm van 40 µg/m3 wordt niet overschreden.

o Wegvakken 999,1000 en 1009: N753-Nieuwe steenweg.

De wegvakken waar de luchtkwaliteit sterk zal verbeteren voor NO2 zijn30:
· aanzienlijk positief (+3):

o wegvak 249: N730-Bilzersteenweg, van Nieuwe steenweg tot Kellensstraat
o wegvak 254: Bodemweg, van Molenweg tot Bolleberg
o Wegvak 307: N79, van stationsplein tot Maastrichtersteenweg
o Wegvak 429: N79-Maastrichtersteenweg, van Elderseweg tot Pannenovenweg
o wegvak 1270: N79-Maastrichtersteenweg, van Blaarstraat tot Elderseweg
o wegvak 1271: N79, van Jaminéstraat tot Blaarstraat

· positief (+2):
o Wegvak 133: R72, tss Dijk en Neremweg
o Wegvak 251: Bolleberg, van Dashovenstraat tot halfweg Bolleberg
o Wegvak 890: R72, Watertorenstraat
o Wegvak 910: R72, tss Neremweg- Oudstrijdersstraat
o Wegvak 924: noordkant station;
o Wegvak 925: oostkant station.
o Wegvak 954: N758-Baversstraat, van Hazeleik tot Molenweg
o Wegvak 955: Elderseweg, van Merkenstraat tot Hazelereik
o Wegvak 967: N79-Maastrichtersteenweg, t.h.v. Sint-Antoniusstraat
o Wegvak 969: Hazelereik, van N79-Maastrichtersteenweg tot Bergerstraat
o Wegvak 984: Bolleberg, van halfweg Bolleberg tot Bodemweg
o Wegvak 985: Kellensstraat, van Bilzersteenweg tot Dashovenstraat
o Wegvak 1191: N79-Maastrichtersteenweg, ter hoogte van de Sint-Antoniusstraat
o Wegvak 1192: N79-Maastrichtersteenweg, t.h.v. Hazelereik
o Wegvak 1218: Hazelereik, van ingang ziekenhuis tot Jules Frèrelaan
o Wegvak 1222: N79-Jaminéstraat, van 135 m ten O van de R72 tot stationsplein
o Wegvak 1223: N79-Jaminéstraat, van 135 m ten oosten van de R72 tot R72
o Wegvak 1345: N79-Maastrichtersteenweg, thv .van NO-omleiding
o Wegvak 1346: N79-Maastrichtersteenweg, Hazelereik t.h.v. de NO-omleiding

In de referentiesituatie 1 werden verhoogde concentraties voor NO2 vastgesteld langs de
wegvakken 307 (N79, van stationsplein tot Maastrichtersteenweg), 898 (R72, Watertorenstraat),
1270 (N79-Maastrichtersteenweg, van Blaarstraat tot Elderseweg) en 1271 (N79-
Maastrichtersteenweg, van Blaarstraat tot Elderseweg), gelegen langs de
Maastrichtersteenweg in de omgeving van het station. Door de omleidingsweg zal de
luchtkwaliteit ter hoogte van deze wegen verbeteren:

wegvak immissieconcentratie NO2 (µg/m3)
Referentiesituatie 1 toekomstige situatie (GT1) afname

307 46,3 41,7 -10%
898 40,4 40,1 -1%
1270 45,1 39,1 -13%
1271 44,4 38,9 -12%

30 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voor geschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen voor-
doen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe herleid
wordt tot ‘0’. Dit geldt met name voor de Bodemweg, Bolleberg, Kellensstraat en N730-Bilzersteenweg, van Nieuwe
steenweg tot Kellensstraat.
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Ter hoogte van de segmenten 307 en 898 blijf de norm (licht) overschreden. Voor de
segmenten 1270 en 1271 is dat niet meer het geval.

Voor PM10 is er een beperkt negatief effect (-1) te verwachten langs wegvak 617: N758-
Elderenstraat, van Membruggerweg tot Sint-Stefanusstraat. Beperkt positieve effecten zijn te
verwachten langs een elftal wegvakken. Voor PM2,5 treden beperkte negatieve effecten (-1) op
ter hoogte van wegvak 617. Beperkte positieve effecten (+1) worden verwacht langs een zestal
wegvakken.

Tabel 11-11: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van NO2 langs de wegen
berekend met CAR-Vlaanderen

wegvak
jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordeling

referentiesituatie geplande situatie

61 22,9 23,9 1 2,5% beperkt negatief (-1)
133 36,5 35,3 -1,2 -3,0% positief (+2)
134 27,6 27 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
243 16,3 15,8 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
249 39,1 34,8 -4,3 -10,8% aanzienlijk positief (+3)
251 20 16 -4 -10,0% positief (+2)
254 21,1 15,6 -5,5 -13,8% aanzienlijk positief (+3)
300 25,1 24,9 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
307 46,3 41,7 -4,6 -11,5% aanzienlijk positief (+3)
312 21,6 20,9 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
313 21,3 20,7 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
319 31,4 32,1 0,7 1,8% beperkt negatief (-1)
335 38,2 37,5 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
429 38,5 34,2 -4,3 -10,8% aanzienlijk positief (+3)
431 25,5 26,5 1 2,5% beperkt negatief (-1)
523 22,1 22 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
588 35,9 35,4 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
591 26,6 26,4 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
600 21,5 21,8 0,3 0,8% verwaarloosbaar (0)
608 26,8 25,8 -1 -2,5% beperkt positief (+1)
609 25,4 24,2 -1,2 -3,0% beperkt positief (+1)
610 20,5 19,8 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
611 30,4 30,7 0,3 0,8% verwaarloosbaar (0)
612 20,9 19,8 -1,1 -2,7% beperkt positief (+1)
614 25,3 25,2 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
616 28,9 28,7 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
617 32,8 36,3 3,5 8,8% negatief (-2)
632 27,9 27,5 -0,4 -1,0% verwaarloosbaar (0)
643 20 20 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
659 36,5 36,4 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
791 25,3 25,8 0,5 1,3% beperkt negatief (-1)
799 20,4 19,8 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
800 20,6 19,8 -0,8 -2,0% beperkt positief (+1)
802 28,6 28,3 -0,3 -0,8% verwaarloosbaar (0)
889 36,1 36,4 0,3 0,7% verwaarloosbaar (0)
890 44,6 40,7 -3,9 -9,8% positief (+2)
898 40,4 40,1 -0,3 -0,7% verwaarloosbaar (0)
899 37,3 38 0,7 1,8% beperkt negatief (-1)
903 23,6 23,1 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
906 22,7 22,1 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
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907 21,6 21,1 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
909 22,9 22,3 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
910 29,9 28,5 -1,4 -3,5% positief (+2)
954 19,6 18,3 -1,3 -3,3% positief (+2)
955 24,4 22,6 -1,8 -4,5% positief (+2)
961 18,9 17,9 -1 -2,5% beperkt positief (+1)
965 24,7 24,8 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
969 21,1 19,7 -1,4 -3,5% positief (+2)
984 20,2 16,5 -3,7 -9,3% positief (+2)
985 20,3 16,9 -3,4 -8,5% positief (+2)
990 25,8 25,3 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
993 21,5 21,8 0,3 0,8% verwaarloosbaar (0)
999 18,7 20,4 1,7 4,3% negatief (-2)
1000 17,9 19,1 1,2 3,0% negatief (-2)
1001 31,7 32,7 1 2,5% beperkt negatief (-1)
1002 31,4 32,1 0,7 1,8% beperkt negatief (-1)
1009 18,9 20,7 1,8 4,5% negatief (-2)
1066 31,4 31,2 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
1067 31,3 31,2 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1068 29,9 29,8 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
1069 31,8 31,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1076 19,9 19,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1078 20,1 20,3 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
1133 29,4 29,1 -0,3 -0,7% verwaarloosbaar (0)
1134 31 32 1 2,5% beperkt negatief (-1)
1137 22,6 21,6 -1 -2,5% beperkt positief (+1)
1140 23,5 23,8 0,3 0,8% verwaarloosbaar (0)
1141 28,4 28,3 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
1143 24,6 24,7 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
1183 19,2 19,1 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
1184 19,5 19,4 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1186 18,9 18,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1191 27,8 25,7 -2,1 -5,3% positief (+2)
1192 29,4 27,4 -2 -5,0% positief (+2)
1195 33,5 33,8 0,3 0,7% verwaarloosbaar (0)
1217 18,9 17,8 -1,1 -2,7% beperkt positief (+1)
1218 19,2 17,8 -1,4 -3,5% positief (+2)
1222 36,4 33,6 -2,8 -7,0% positief (+2)
1223 36,3 33,5 -2,8 -7,0% positief (+2)
1236 27,4 26,9 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
1237 25,1 24,6 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
1238 28,0 28,8 0,8 2,0% matig negatief (-1)
1240 27,4 26,8 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
1241 27,9 27,2 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
1250 26,1 25,8 -0,3 -0,8% verwaarloosbaar (0)
1251 26,1 25,8 -0,3 -0,8% verwaarloosbaar (0)
1252 26,2 25,8 -0,4 -1,0% verwaarloosbaar (0)
1264 27,4 26,9 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
1265 28,6 28,5 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1268 19,5 19,6 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
1269 18,6 18,8 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
1270 45,1 39,1 -6 -15,0% aanzienlijk positief (+3)
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1271 44,4 38,9 -5,5 -13,8% aanzienlijk positief (+3)
1323 19,1 20 0,9 2,3% beperkt negatief (-1)
1324 21,1 20,9 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
1337 34,6 35,1 0,5 1,3% beperkt negatief (-1)
1345 24,9 23,2 -1,7 -4,3% positief (+2)
1346 24,7 23,2 -1,5 -3,8% positief (+2)
924 31,3 29,6 -1,7 -4,3% positief (+2)
925 28,4 26,9 -1,5 -3,9% positief (+2)

Tabel 11-12: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van fijn stof (PM10) langs de
wegen berekend met CAR-Vlaanderen

wegvak
jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordeling

referentiesituatie geplande situatie

61 24,2 24,4 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
133 25,8 25,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
134 24,5 24,4 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
243 23,0 23,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
249 26,6 25,8 -0,8 -2,0% beperkt positief (+1)
251 23,5 23,0 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
254 23,7 22,9 -0,8 -2,0% beperkt positief (+1)
300 24,1 24,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
307 28,3 27,5 -0,8 -2,0% beperkt positief (+1)
312 24,0 23,8 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
313 23,9 23,8 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
319 25,2 25,4 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
335 26,6 26,5 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
429 26,2 25,5 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
431 24,6 24,8 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
523 24,5 24,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
588 25,8 25,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
591 24,3 24,3 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
600 23,8 23,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
608 24,2 24,1 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
609 24,0 23,9 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
610 23,8 23,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
611 25,8 25,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
612 24,1 23,9 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
614 24,9 24,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
616 25,5 25,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
617 25,4 25,9 0,5 1,3% beperkt negatief (-1)
632 24,5 24,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
643 23,6 23,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
659 25,8 25,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
791 24,4 24,5 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
799 23,8 23,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
800 23,8 23,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
802 25,2 25,1 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
889 25,8 25,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
890 27,1 27,2 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
898 27,1 27,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
899 26,0 26,1 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
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903 23,9 23,8 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
906 23,8 23,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
907 23,6 23,5 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
909 23,8 23,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
910 24,8 24,6 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
954 23,6 23,4 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
955 23,9 23,7 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
961 23,2 23,1 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
965 24,8 24,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
969 24,1 23,9 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
984 23,6 23,1 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
985 23,6 23,1 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
990 24,4 24,3 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
993 23,8 23,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
999 23,4 23,6 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)

1000 23,3 23,4 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
1001 25,3 25,4 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
1002 25,2 25,4 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
1009 23,4 23,6 0,2 0,5% Verwaarloosbaar (0)
1066 25,1 25,0 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1067 25,0 25,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1068 24,8 24,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1069 25,1 25,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1076 24,0 24,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1078 24,0 24,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1133 24,8 24,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1134 25,0 25,1 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
1137 23,7 23,6 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
1140 23,9 23,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1141 24,6 24,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1143 24,0 24,1 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
1183 23,3 23,3 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1184 23,3 23,3 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1186 23,2 23,2 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1191 24,5 24,2 -0,3 -0,8% verwaarloosbaar (0)
1192 25,3 25,0 -0,3 -0,8% verwaarloosbaar (0)
1195 25,4 25,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1217 23,2 23,1 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
1218 23,2 23,1 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
1222 25,8 25,4 -0,4 -1,0% beperkt positief (+1)
1223 25,8 25,4 -0,4 -1,0% beperkt positief (+1)
1236 24,4 24,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1237 24,1 24,0 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1238 24,5 24,7 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
1240 24,4 24,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1241 24,5 24,4 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1250 24,3 24,2 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1251 24,3 24,2 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1252 24,3 24,2 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1264 24,4 24,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1265 24,6 24,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1268 23,3 23,3 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
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1269 23,2 23,2 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1270 28,3 27,2 -1,1 -2,8% beperkt positief (+1)
1271 28,2 27,2 -1 -2,5% beperkt positief (+1)
1323 23,2 23,4 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
1324 24,1 24,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1337 26,1 26,2 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
1345 24,8 24,5 -0,3 -0,8% verwaarloosbaar (0)
1346 24,8 24,5 -0,3 -0,8% verwaarloosbaar (0)
924 25,0 24,8 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
925 22,7 22,6 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)

Tabel 11-13: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van zeer fijn stof (PM2,5) langs
de wegen berekend met CAR-Vlaanderen

wegvak
jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordeling

referentiesituatie Geplande situatie

61 17,2 17,4 0,2 0,8% verwaarloosbaar (0)
133 18,3 18,2 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
134 17,5 17,4 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
243 16,5 16,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
249 18,8 18,3 -0,5 -2,0% beperkt positief (+1)
251 16,9 16,5 -0,4 -1,6% beperkt positief (+1)
254 17,0 16,5 -0,5 -2,0% beperkt positief (+1)
300 17,2 17,2 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
307 19,9 19,4 -0,5 -2,0% beperkt positief (+1)
312 17,1 17,0 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
313 17,1 17,0 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
319 18,0 18,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
335 18,8 18,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
429 18,6 18,1 -0,5 -2,0% beperkt positief (+1)
431 17,5 17,6 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
523 17,4 17,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
588 18,3 18,2 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
591 17,4 17,3 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
600 17,0 17,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
608 17,3 17,2 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
609 17,2 17,1 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
610 17,0 16,9 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
611 18,2 18,3 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
612 17,2 17,1 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
614 17,7 17,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
616 18,1 18,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
617 18,1 18,4 0,3 1,2% beperkt negatief (-1)
632 17,5 17,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
643 16,9 16,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
659 18,3 18,3 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
791 17,4 17,5 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
799 17,0 16,9 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
800 17,0 16,9 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
802 17,9 17,8 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
889 18,3 18,3 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
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890 19,2 19,2 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
898 19,1 19,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
899 18,4 18,5 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
903 17,1 17,0 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
906 17,0 16,9 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
907 16,9 16,8 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
909 17,0 17,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
910 17,7 17,5 -0,2 -0,8% verwaarloosbaar (0)
954 16,9 16,8 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
955 17,1 17,0 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
961 16,6 16,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
965 17,6 17,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
969 17,2 17,1 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
984 16,9 16,6 -0,3 -1,2% beperkt positief (+1)
985 16,9 16,6 -0,3 -1,2% beperkt positief (+1)
990 17,4 17,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
993 17,0 17,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
999 16,8 16,9 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
1000 16,7 16,8 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
1001 18,0 18,1 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
1002 18,0 18,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1009 16,8 16,9 0,1 0,2% Verwaarloosbaar(0)
1066 17,8 17,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1067 17,8 17,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1068 17,7 17,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1069 17,9 17,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1076 17,1 17,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1078 17,1 17,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1133 17,6 17,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1134 17,8 17,9 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
1137 17,0 16,9 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
1140 17,1 17,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1141 17,5 17,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1143 17,2 17,2 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1183 16,7 16,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1184 16,7 16,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1186 16,7 16,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1191 17,5 17,3 -0,2 -0,8% verwaarloosbaar (0)
1192 18,0 17,8 -0,2 -0,8% verwaarloosbaar (0)
1195 18,0 18,1 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
1217 16,6 16,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1218 16,7 16,6 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
1222 18,3 18,0 -0,3 -1,2% beperkt positief (+1)
1223 18,3 18,0 -0,3 -1,2% beperkt positief (+1)
1236 17,4 17,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1237 17,2 17,2 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1238 17,5 17,6 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
1240 17,4 17,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1241 17,5 17,4 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
1250 17,3 17,3 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1251 17,3 17,3 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1252 17,3 17,3 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
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wegvak
jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordeling

referentiesituatie Geplande situatie

1264 17,4 17,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1265 17,6 17,5 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
1268 16,7 16,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1269 16,6 16,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1270 19,9 19,2 -0,7 -2,8% beperkt positief (+1)
1271 19,8 19,2 -0,6 -2,4% beperkt positief (+1)
1323 16,7 16,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1324 17,2 17,2 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1337 18,5 18,6 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
1345 17,6 17,5 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
1346 17,6 17,5 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
924 17,8 17,7 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
925 16,2 16,1 -0.1 -0,4% verwaarloosbaar (0)

Wegvakken berekend met IFDM-Traffic

Uit Tabel 11-14 blijkt dat voor NO2 langs enkele wegsegmenten een beperkt negatief (-1) effect
wordt berekend. De bijdragen van PM10 en PM2,5 zijn verwaarloosbaar (0). De concentraties van
elementair koolstof liggen op een laag niveau. Ook voor deze verontreinigende stof is de
bijdrage verwaarloosbaar (0).

Tabel 11-14: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van NO2 langs de wegen
berekend met IFDM-Traffic

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie
geplande
situatie

60 15,5 15,7 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
231 16,2 16,3 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
232 15,0 15,1 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
261 15,9 16,6 0,6 1,6% beperkt negatief (-1)
262 16,0 16,5 0,5 1,2% beperkt negatief (-1)
264 16,2 17,1 0,9 2,3% beperkt negatief (-1)
438 22,7 22,7 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
626 22,7 22,7 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
641 15,8 15,8 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
647 16,2 16,2 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
783 20,5 20,5 0,0 -0,1% verwaarloosbaar (0)
784 20,5 20,5 0,0 -0,1% verwaarloosbaar (0)

1079 17,0 17,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1340 / 16,3 / / /

1342 / 17,0 / / /

1343 / 16,9 / / /

1344 15,9 16,5 0,6 1,5% beperkt negatief (-1)
1347 16,1 16,1 -0,1 -0,1% verwaarloosbaar (0)

/: wegvakken bestaan nog niet in de referentiesituatie
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Tabel 11-15: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van PM10 langs de wegen
berekend met IFDM-Traffic

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie
geplande
situatie

60 16,4 16,4 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
231 16,5 16,6 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
232 16,5 16,5 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
261 16,2 16,3 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
262 16,3 16,4 0,1 0,1% verwaarloosbaar (0)
264 16,2 16,3 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
438 17,6 17,6 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
626 17,6 17,6 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
641 16,4 16,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
647 16,4 16,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
783 17,4 17,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
784 17,4 17,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1079 16,6 16,6 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1340 / 16,1 / / /
1342 / 16,4 / / /
1343 / 16,4 / / /
1344 16,3 16,4 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
1347 16,4 16,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

/: wegvakken bestaan nog niet in de referentiesituatie

Tabel 11-16: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van PM2,5 langs de wegen
berekend met IFDM-Traffic

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie
geplande
situatie

60 10,0 10,0 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
231 10,1 10,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
232 10,0 10,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
261 10,0 10,1 0,0 0,2% verwaarloosbaar (0)
262 10,1 10,1 0,0 0,2% verwaarloosbaar (0)
264 10,1 10,1 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
438 10,4 10,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
626 10,4 10,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
641 10,0 10,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
647 10,1 10,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
783 10,3 10,3 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
784 10,3 10,3 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1079 10,1 10,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1340 / 10,1 / / /
1342 / 10,1 / / /
1343 / 10,1 / / /
1344 10,0 10,1 0,0 0,2% verwaarloosbaar (0)
1347 10,1 10,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

/: wegvakken bestaan nog niet in de referentiesituatie
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Tabel 11-17: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van elementaire koolstof (EC)
langs de wegen berekend met IFDM-Traffic

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie
geplande
situatie

60 0,58 0,58 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
231 0,57 0,57 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
232 0,55 0,55 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
261 0,59 0,60 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
262 0,59 0,59 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
264 0,60 0,61 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
438 0,64 0,64 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
626 0,64 0,64 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
641 0,54 0,54 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
647 0,56 0,56 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
783 0,62 0,61 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
784 0,62 0,61 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1079 0,59 0,59 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1340 / 0,60 / / /
1342 / 0,60 / / /
1343 / 0,59 / / /
1344 0,58 0,59 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
1347 0,58 0,58 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

/: wegvakken bestaan nog niet in de referentiesituatie
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11.3.3.2 Geplande situatie 2 t.o.v. referentiesituatie 2

De immissieconcentraties langs de geselecteerde wegen werden berekend met behulp van
CAR-Vlaanderen voor die wegen waarlangs bebouwing aanwezig is en met IFDM-Traffic voor
de wegvakken zonder of met zeer weinig bebouwing. In dit laatste geval worden de
immissieconcentraties berekend op ca. 30 m van de weg.

Niet alle wegvakken werden in aanmerking genomen voor modellering. Wegvakken met een
geringe toename (afname) van het verkeer t.o.v. de referentiesituatie werden niet berekend.
Voor CAR-Vlaanderen werden de wegen met een toename (afname) van de etmaalintensiteit
kleiner dan 250 niet in aanmerking genomen. De bijdrage van het project aan de luchtkwaliteit
zal voor deze wegen verwaarloosbaar zijn. Voor IFDM-traffic werden alle wegen in aanmerking
genomen.

De basisgegevens voor de berekeningen van de immissieconcentraties met CAR-Vlaanderen
en IFDM-Traffic zijn opgenomen in de bijlage Lucht.

Luchtemissies

De totale verkeersemissies van de geselecteerde wegen in de toekomstige situatie zijn
samengevat in Tabel 11-18. Uit de tabel blijkt dat de totale emissies in het studiegebied in
beperkte mate (< 3%) zullen toenemen.

Tabel 11-18: Vergelijking van de emissies in de toekomstige situatie (GT2) met deze van de
referentiesituatie 2

Emissie in ton/jaar
CO2 EC NO2 NOx PM10 PM2,5

toekomstige situatie (GT2) 36.252 1,021 26,484 84,116 6,973 4,303
Referentiesituatie 2 35.899 1,016 26,093 83,189 6,900 4,275
verschil absoluut 353 0,005 0,3915 0,9272 0,0722 0,0278
verschil relatief 1,0% 0,5% 1,5% 1,1% 1,0% 0,7%

De immissieconcentraties langs de wegen berekend met CAR-Vlaanderen en IFDM-Traffic zijn
opgenomen in Tabel 11-19 t.e.m.Tabel 11-25. De tabellen omvatten de immissieconcentraties
van de referentiesituatie 2 en de geplande situatie 2 (GT2)

Samenvattend kan uit de tabellen geconcludeerd worden:
De wegvakken waar zeer significant (-3) tot significant negatieve effecten (-2) worden verwacht
voor NO2 zijn:

· aanzienlijk negatief effect (-3):
o /

· negatief effect (-2):
o wegvak 617: N758-Elderenstraat ter hoogte van ’s Herenelderen (de

verkeersintensiteit zal hier stijgen met ongeveer 2.008 voertuigen en de huizen
zijn dicht langs de weg gelegen (5m);

o wegvak 965: N79-Maastrichtersteenweg, omgeving Eerste Meistraat
o wegvak 1195: N730 van Oude kerkhofweg tot Cesarlaan (toename

verkeersintensiteit met 1.127 eenheden, afstand tot bebouwing: 5 m);
o wegvak 1238: N730-Bilzersteenweg, van Nevenstraat - Oude kerkhofstraat
Op geen enkele van deze segmenten wordt de norm evenwel overschreden.
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De wegvakken waar de luchtkwaliteit sterk zal verbeteren zijn31:
· aanzienlijk positief (+3):

o wegvak 249: N730-Bilzersteenweg, van Nieuwe steenweg tot Kellensstraat
o wegvak 254: Bodemweg, van Molenweg tot Bolleberg
o wegvak 608: Elderseweg, van N79 tot Ambiorixstraat;
o wegvak 609: Elderseweg, van Ambioroxstraat tot Merkenstraat
o wegvak 955: Elderseweg, van Merkenstraat tot Hazeleik;
o wegvak 1270: N79-Maastrichtersteenweg, van Blaarstraat tot Elderseweg
o wegvak 1271: N79 van Jaminéstraat tot Blaarstraat

· positief (+2):
o wegvak 133: R72 tussen Dijk en Neremweg;
o Wegvak 251: Bolleberg, van Dashovenstraat tot halfweg Bolleberg;
o Wegvak 307: N79, van stationsplein tot Maastrichtersteenweg
o Wegvak 312: N758-Baversstraat, t.h.v. Molenstraat
o Wegvak 313: N758-Baversstraat, t.h.v. Molenstraat
o Wegvak 588: R72, tss N20 (Luik) en N614a
o Wegvak 659: R72, tss N79 (Maastrichterstw)-Sportpleinstraat
o Wegvak 841: R72 tussen Clarissenstraat en Sportpleinstraat
o Wegvak 954: N758 van Hazeleik tot Molenweg
o Wegvak 969: Hazelereik, van N79-Maastrichtersteenweg tot Bergerstraat
o Wegvak 984: Bolleberg, van halfweg Bolleberg tot Bodemweg;
o Wegvak 985: Kellensstraat, van Bilzersteenweg tot Dashovenstraat;
o wegvak 1218: Hazelereik, van ingang ziekenhuis tot Jules Frèrelaan
o wegvak 924: Noordkant station
o wegvak 925: Oostkant station

In de referentiesituatie 1 werden verhoogde concentraties voor NO2 vastgesteld langs de
wegvakken 307 (N79, van stationsplein tot Maastrichtersteenweg), 898 (R72, Watertorenstraat),
1270 (N79-Maastrichtersteenweg, van Blaarstraat tot Elderseweg) en 1271 (N79-
Maastrichtersteenweg, van Blaarstraat tot Elderseweg.
In referentiesituatie 2 werd er enkel nog een normoverschrijding gemodelleerd langs de
segmenten 307 en 1270.

Door de omleidingswegen zal de luchtkwaliteit ter hoogte van deze wegen sterk verbeteren.
Langs geen van deze segmenten wordt nog een normoverschrijding gemodelleerd.

wegvak immissieconcentratie NO2 (µg/m3)
referentiesituatie1 referentiesituatie2 toekomstige situatie (GT2)

307 46,3 42,5 39,0
898 40,4 39,8 39,2
1270 45,1 40,3 35,6
1271 44,4 39,6 35,4

(*) mkd: milieukwaliteitsdoelstelling (voor NO2: 40 µg/m3).

Voor PM10 en PM2,5 is er een beperkt positief effect (+1) te verwachten langs enkele
wegvakken, namelijk de Bilzersteenweg, Bolleberg, Bodemweg, N79 (omgeving station) en
Elderseweg.

31 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen. Dit geldt met name voor de Bodemweg, Bolleberg, Kellensstraat en N730-
Bilzersteenweg, van Nieuwe steenweg tot Kellensstraat.
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Tabel 11-19: Bijdrage van het project aan de immissieconcentraties van NO2 langs de wegen
berekend met CAR-Vlaanderen

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie 2
geplande
situatie 2

61 23,1 24,0 0,9 2,3% beperkt negatief (-1)
133 32,4 30,6 -1,8 -4,5% positief (+2)
134 25,4 24,5 -0,9 -2,3% beperkt positief (+1)
243 16,1 15,8 -0,3 -0,8% verwaarloosbaar (0)
246 21,0 20,8 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
249 37,7 32,6 -5,1 -12,8% aanzienlijk positief (+3)
251 19,5 16,0 -3,5 -8,8% positief (+2)
254 20,5 15,6 -4,9 -12,3% aanzienlijk positief (+3)
300 24,7 24,2 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
301 26,4 25,7 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
302 25,8 25,2 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
307 42,5 39,0 -3,5 -8,8% positief (+2)
312 22,1 20,6 -1,5 -3,8% positief (+2)
313 21,8 20,4 -1,4 -3,5% positief (+2)
429 32,7 32,3 -0,4 -1,0% beperkt positief (+1)
431 26,2 26,7 0,5 1,3% beperkt negatief (-1)
588 35,2 34,0 -1,2 -3,0% positief (+2)
591 26,2 25,6 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
608 29,8 24,4 -5,4 -13,5% aanzienlijk positief (+3)
609 28,2 22,7 -5,5 -13,8% aanzienlijk positief (+3)
610 20,7 20,0 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
611 31,7 32,5 0,8 2,0% beperkt negatief (-1)
612 21,4 20,2 -1,2 -3,0% beperkt positief (+1)
614 25,8 25,9 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
616 29,7 29,8 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
617 33,6 36,5 2,9 7,3% negatief (-2)
623 20,9 20,8 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
632 27,8 27,0 -0,8 -2,0% beperkt positief (+1)
643 20,3 20,2 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
645 18,5 18,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
648 19,7 19,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
659 32,8 31,2 -1,6 -4,0% positief (+2)
799 20,6 19,9 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
800 20,9 20,1 -0,8 -2,0% beperkt positief (+1)
841 33,5 31,7 -1,8 -4,5% positief (+2)
890 38,5 38,8 0,3 0,7% verwaarloosbaar (0)
898 39,8 39,2 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
903 23,2 22,5 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
904 21,3 21,0 -0,3 -0,8% verwaarloosbaar (0)
906 21,8 21,2 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
907 20,9 20,3 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
909 22,1 21,5 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
910 27,5 26,5 -1 -2,5% beperkt positief (+1)
911 24,2 23,1 -1,1 -2,7% beperkt positief (+1)
916 19,1 18,9 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
917 20,4 20,0 -0,4 -1,0% verwaarloosbaar (0)
954 20,6 17,5 -3,1 -7,8% positief (+2)
955 27,1 21,1 -6 -15,0% aanzienlijk positief (+3)
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wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie 2
geplande
situatie 2

961 18,9 17,9 -1 -2,5% beperkt positief (+1)
965 24,3 25,7 1,4 3,5% negatief (-2)
969 21,1 19,7 -1,4 -3,5% positief (+2)
984 19,7 16,5 -3,2 -8,0% positief (+2)
985 19,9 16,9 -3 -7,5% positief (+2)
990 24,8 24,0 -0,8 -2,0% beperkt positief (+1)
999 18,8 19,6 0,8 2,0% beperkt negatief (-1)
1000 18,0 18,5 0,5 1,3% beperkt negatief (-1)
1001 30,2 31,4 1,2 3,0% beperkt negatief (-1)
1009 19,1 19,8 0,7 1,8% beperkt negatief (-1)
1013 19,0 18,9 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1066 30,8 31,2 0,4 1,0% verwaarloosbaar (0)
1067 31,0 31,3 0,3 0,8% verwaarloosbaar (0)
1068 29,5 29,9 0,4 1,0% verwaarloosbaar (0)
1069 31,4 31,8 0,4 1,0% beperkt negatief (-1)
1076 19,8 19,9 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
1078 20,1 20,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1118 30,7 30,9 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
1119 29,3 29,4 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
1133 27,7 26,8 -0,9 -2,3% beperkt positief (+1)
1137 21,3 20,8 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
1140 23,8 24,0 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
1141 28,6 28,4 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
1182 28,6 27,9 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
1191 24,9 24,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1192 26,6 26,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1195 31,0 33,0 2 5,0% negatief (-2)
1217 18,9 17,8 -1,1 -2,7% beperkt positief (+1)
1218 19,1 17,8 -1,3 -3,3% positief (+2)
1222 33,9 33,1 -0,8 -2,0% beperkt positief (+1)
1223 33,8 33,1 -0,7 -1,7% beperkt positief (+1)
1238 26,4 27,7 1,3 3,3% negatief (-2)
1239 33,1 34,3 1,2 3,0% beperkt negatief (-1)
1240 27,4 27,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1241 27,7 27,6 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
1264 27,6 27,5 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1265 29,1 29,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1269 18,9 19,1 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
1270 40,3 35,6 -4,7 -11,8% aanzienlijk positief (+3)
1271 39,6 35,4 -4,2 -10,5% aanzienlijk positief (+3)
1323 19,5 20,1 0,6 1,5% beperkt negatief (-1)
1337 36,3 37,3 1 2,5% beperkt negatief (-1)
1346 23,3 22,9 -0,4 -1,0% beperkt positief (+1)
924 30,4 28,3 -2,1 -5,2% positief (+2)
925 27,6 25,7 -1,90963 -4,8% positief (+2)
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Tabel 11-20: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van fijn stof (PM10) langs de
wegen berekend met CAR-Vlaanderen

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie
geplande
situatie

61 24,2 24,4 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
133 25,2 24,9 -0,3 -0,8% verwaarloosbaar (0)
134 24,2 24,0 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
243 23,0 23,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
246 23,7 23,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
249 26,2 25,4 -0,8 -2,0% beperkt positief (+1)
251 23,5 23,0 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
254 23,6 22,9 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
300 24,1 24,0 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
301 24,3 24,2 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
302 24,2 24,1 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
307 27,7 27,1 -0,6 -1,5% beperkt positief (+1)
312 24,0 23,8 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
313 24,0 23,8 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
429 25,3 25,2 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
431 24,7 24,8 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
588 25,6 25,5 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
591 24,3 24,2 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
608 24,6 23,9 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
609 24,4 23,7 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
610 23,8 23,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
611 26,0 26,2 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
612 24,2 24,0 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
614 25,0 25,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
616 25,7 25,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
617 25,5 25,9 0,4 1,0% verwaarloosbaar (0)
623 24,1 24,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
632 24,5 24,4 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
643 23,6 23,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
645 23,2 23,2 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
648 23,9 23,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
659 25,3 25,0 -0,3 -0,8% verwaarloosbaar (0)
799 23,8 23,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
800 23,8 23,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
841 25,4 25,1 -0,3 -0,7% verwaarloosbaar (0)
890 26,8 26,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
898 27,2 26,9 -0,3 -0,8% verwaarloosbaar (0)
903 23,8 23,7 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
904 23,6 23,5 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
906 23,6 23,5 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
907 23,5 23,4 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
909 23,7 23,6 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
910 24,5 24,3 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
911 24,0 23,8 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
916 23,3 23,2 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
917 23,5 23,4 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
954 23,8 23,3 -0,5 -1,3% beperkt positief (+1)
955 24,3 23,5 -0,8 -2,0% beperkt positief (+1)
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wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie
geplande
situatie

961 23,2 23,1 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
965 24,7 25,0 0,3 0,8% verwaarloosbaar (0)
969 24,1 23,9 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
984 23,5 23,1 -0,4 -1,0% verwaarloosbaar (0)
985 23,5 23,1 -0,4 -1,0% verwaarloosbaar (0)
990 24,3 24,1 -0,2 -0,5% verwaarloosbaar (0)
999 23,4 23,5 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
1000 23,3 23,3 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1001 25,1 25,2 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
1009 23,4 23,5 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
1013 23,5 23,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1066 25,0 25,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1067 25,0 25,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1068 24,8 24,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1069 25,1 25,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1076 24,0 24,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1078 24,0 24,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1118 26,0 26,1 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
1119 25,3 25,3 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1133 24,5 24,4 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1137 23,5 23,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1140 23,9 23,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1141 24,6 24,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1182 24,6 24,5 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1191 24,1 24,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1192 24,9 24,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1195 25,0 25,3 0,3 0,8% verwaarloosbaar (0)
1217 23,2 23,1 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
1218 23,2 23,1 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
1222 25,4 25,3 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
1223 25,4 25,3 -0,1 -0,2% verwaarloosbaar (0)
1238 24,3 24,5 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
1239 25,3 25,5 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
1240 24,5 24,4 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)
1241 24,5 24,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1264 24,5 24,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1265 24,7 24,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1269 23,2 23,2 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1270 27,5 26,7 -0,8 -2,0% beperkt positief (+1)
1271 27,4 26,7 -0,7 -1,8% beperkt positief (+1)
1323 23,3 23,4 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
1337 26,4 26,6 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)
1346 24,5 24,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
924 24,9 24,6 -0,3 -0,7% verwaarloosbaar (0)
925 22,6 22,4 -0,2728 -0,7% verwaarloosbaar (0)
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Tabel 11-21: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van zeer fijn stof (PM2,5) langs
de wegen berekend met CAR-Vlaanderen

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie
geplande
situatie

61 17,3 17,4 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
133 17,9 17,7 -0,2 -0,8% verwaarloosbaar (0)
134 17,3 17,2 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
243 16,5 16,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
246 17,0 17,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
249 18,6 18,1 -0,5 -2,0% beperkt positief (+1)
251 16,8 16,5 -0,3 -1,2% beperkt positief (+1)
254 16,9 16,5 -0,4 -1,6% beperkt positief (+1)
300 17,2 17,1 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
301 17,3 17,3 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
302 17,3 17,2 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
307 19,5 19,1 -0,4 -1,6% beperkt positief (+1)
312 17,2 17,0 -0,2 -0,8% verwaarloosbaar (0)
313 17,1 17,0 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
429 18,0 17,9 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
431 17,6 17,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
588 18,2 18,1 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
591 17,3 17,3 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
608 17,6 17,1 -0,5 -2,0% beperkt positief (+1)
609 17,5 17,0 -0,5 -2,0% beperkt positief (+1)
610 17,0 16,9 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
611 18,4 18,5 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
612 17,2 17,1 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
614 17,7 17,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
616 18,2 18,2 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
617 18,1 18,4 0,3 1,2% beperkt negatief (-1)
623 17,2 17,2 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
632 17,5 17,4 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
643 16,9 16,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
645 16,6 16,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
648 17,1 17,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
659 18,0 17,8 -0,2 -0,8% verwaarloosbaar (0)
799 17,0 16,9 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
800 17,0 16,9 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
841 18,0 17,8 -0,2 -0,8% verwaarloosbaar (0)
890 18,9 19,0 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
898 19,2 19,0 -0,2 -0,8% verwaarloosbaar (0)
903 17,0 17,0 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
904 16,9 16,8 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
906 16,9 16,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
907 16,8 16,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
909 16,9 16,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
910 17,4 17,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
911 17,1 17,0 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
916 16,7 16,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
917 16,8 16,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
954 17,0 16,7 -0,3 -1,2% beperkt positief (+1)
955 17,4 16,8 -0,6 -2,4% beperkt positief (+1)
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wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie
geplande
situatie

961 16,6 16,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
965 17,6 17,7 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
969 17,2 17,1 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
984 16,8 16,6 -0,2 -0,8% verwaarloosbaar (0)
985 16,9 16,6 -0,3 -1,2% beperkt positief (+1)
990 17,3 17,2 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
999 16,8 16,8 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1000 16,7 16,7 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1001 17,8 17,9 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
1009 16,8 16,9 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
1013 16,8 16,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1066 17,8 17,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1067 17,8 17,8 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1068 17,7 17,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1069 17,8 17,9 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
1076 17,1 17,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1078 17,1 17,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1118 18,4 18,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1119 17,9 17,9 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1133 17,5 17,4 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
1137 16,9 16,8 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
1140 17,1 17,1 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1141 17,6 17,5 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
1182 17,6 17,5 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
1191 17,2 17,2 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1192 17,7 17,7 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1195 17,8 18,0 0,2 0,8% verwaarloosbaar (0)
1217 16,6 16,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1218 16,7 16,6 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
1222 18,1 18,0 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
1223 18,1 18,0 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
1238 17,3 17,5 0,2 0,8% verwaarloosbaar (0)
1239 18,0 18,1 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
1240 17,4 17,4 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1241 17,5 17,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1264 17,5 17,5 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1265 17,6 17,6 0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1269 16,6 16,7 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
1270 19,4 18,9 -0,5 -2,0% beperkt positief (+1)
1271 19,3 18,9 -0,4 -1,6% beperkt positief (+1)
1323 16,7 16,8 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
1337 18,7 18,8 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)
1346 17,5 17,4 -0,1 -0,4% verwaarloosbaar (0)
924 17,7 17,5 -0,2 -0,8% verwaarloosbaar (0)
925 16,1 15,9 -0,2 -0,7% verwaarloosbaar (0)



Lucht

18050018_PRMER NO omleidingsweg Tongeren
Pagina 203 van 431

Wegvakken berekend met IFDM-Traffic

Tabel 11-22: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van NO2 langs de wegen
berekend met IFDM-Traffic

wegvak
jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordeling

referentiesituatie 2 geplande situatie (GT2)

60 15,6 15,8 0,2 0,4% verwaarloosbaar (0)
231 16,2 16,3 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
232 15,0 15,1 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
261 15,9 16,5 0,6 1,4% beperkt negatief (-1)
262 16,1 16,4 0,3 0,9% verwaarloosbaar (0)
264 16,1 17,0 0,8 2,1% beperkt negatief (-1)
438 22,7 22,7 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
626 22,7 22,7 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
641 15,7 15,7 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
647 16,0 16,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
783 20,6 20,6 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
784 20,6 20,6 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
1079 17,2 17,2 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
1340 / 16,2 / / /
1342 / 16,9 / / /
1343 / 17,0 / / /
1344 / 16,4 / / /
1347 16,2 16,2 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
1350 16,5 16,5 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1351 17,6 17,4 -0,1 -0,3% verwaarloosbaar (0)

/: wegvakken bestaan nog niet in de referentiesituatie

Tabel 11-23: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van PM10 langs de wegen
berekend met IFDM-Traffic

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordeling

referentiesituatie 2 geplande situatie (GT2)

60 16,4 16,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
231 16,6 16,6 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
232 16,5 16,5 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
261 16,2 16,3 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)
262 16,3 16,4 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
264 16,1 16,2 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
438 17,6 17,6 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
626 17,6 17,6 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
641 16,4 16,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
647 16,4 16,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
783 17,4 17,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
784 17,4 17,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1079 16,6 16,6 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1340 / 16,1 / / /

1342 / 16,4 / / /

1343 / 16,4 / / /
1344 / 16,4 / / /
1347 16,4 16,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1350 16,4 16,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1351 16,4 16,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

/: wegvakken bestaan nog niet in de referentiesituatie
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Tabel 11-24: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van PM2,5 langs de wegen
berekend met IFDM-Traffic.

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie 2
geplande

situatie (GT2)

60 10,0 10,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
231 10,1 10,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
232 10,0 10,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
261 10,0 10,1 0,0 0,2% verwaarloosbaar (0)
262 10,1 10,1 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
264 10,0 10,1 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)
438 10,4 10,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
626 10,4 10,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
641 10,0 10,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
647 10,1 10,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
783 10,4 10,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
784 10,4 10,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1079 10,1 10,2 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1340 / 10,0 / / /
1342 / 10,1 / / /

1343 / 10,1 / / /

1344 / 10,1 / / /

1347 10,1 10,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1350 10,1 10,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1351 10,2 10,2 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

/: wegvakken bestaan nog niet in de referentiesituatie

Tabel 11-25: Bijdrage van het project aan de Immissieconcentraties van elementaire koolstof (EC)
langs de wegsegmenten berekend met IFDM-Traffic.

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie 2
geplande

situatie (GT2)

60 0,58 0,58 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
231 0,57 0,57 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
232 0,55 0,55 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
261 0,59 0,60 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
262 0,59 0,59 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
264 0,60 0,61 0,0 0,1% verwaarloosbaar (0)
438 0,64 0,64 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
626 0,64 0,64 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
641 0,54 0,54 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
647 0,56 0,56 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
783 0,62 0,62 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
784 0,62 0,62 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1079 0,59 0,59 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1340 / 0,60 / / /
1342 / 0,59 / / /

1343 / 0,59 / / /

1344 / 0,59 / / /

1347 0,58 0,58 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1350 0,59 0,59 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)
1351 0,60 0,60 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

/: wegvakken bestaan nog niet in de referentiesituatie
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Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)

Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor
de ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1
uit het plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd
om ook het tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2)
verder te onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit
tracé de effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Uit de bespreking van de discipline mobiliteit blijk dat :
· de noordoostelijke omleidingsweg zelf in de ochtendspits in de gewijzigde geplande

situatie 2 lagere intensiteiten kent dan in de oorspronkelijke oorspronkelijke geplande
situatie 2. Dit geldt ook, hetzij in mindere mate, voor de avondspits.

· op de N79 ten westen van de NO-omleidingsweg de intensiteiten in de gewijzigde
geplande situatie 2 hoger liggen dan in de oorspronkelijke geplande situatie 2.  Dit is
evenwel te wijten aan de tracékeuze van de ZO-omleidingsweg en nauwelijks
beïnvloed door de NO-omleidingsweg.

· op de N758 ten westen van de omleidingsweg hogere intensiteiten verwacht worden
dan in de oorspronkelijke geplande situatie 2. Deze intensiteiten liggen evenwel lager
dan in de oorspronkelijke referentietoestand 2

· elders zijn de verschillen te verwaarlozen

Voor de discipline lucht kan aldus het volgende geconcludeerd:
· Voor de effecten ter hoogte van de NO-omleidingsweg:

In de gewijzigde geplande situatie 2 zal er minder verkeer op de NO-omleidingsweg
rijden dan in de oorspronkelijke geplande situatie 2. De effectbespreking en -
beoordeling beschreven onder de oorspronkelijke geplande situatie 2 hierboven, kan
aldus als een beschrijving van de worst case situatie beschouwd worden.

· Voor de N79 ten westen van de NO-omleidingsweg:
Daar de stijging van de intensiteiten op de N79 in de gewijzigde geplande situatie 2
t.o.v. de oorspronkelijke geplande situatie 2 toe te schrijven is aan de verschuiving van
het tracé van de ZO-omleidingsweg, en deze nauwelijks beïnvloed wordt door de
aanleg van de NO-omleidingsweg, dienen de effecten van deze stijging onderzocht te
worden in het kader van de milieubeoordeling van de aanleg van de ZO-
omleidingsweg. De effecten t.g.v. de NO-omleidingsweg zullen hier immers
verwaarloosbaar zijn.
Voor het wegsegment tussen de NO-omleiding en de N758 zijn de intensiteiten in de
gewijzigde geplande situatie 2 overigens lager dan in de oorspronkelijke
referentiesituatie 2 en dus zeker ook t.o.v. de gewijzigde referentiesituatie 2. Aldus kan
gesteld dat de effectbespreking en -beoordeling beschreven onder de oorspronkelijke
geplande situatie 2 hierboven, voor wat de effecten van de NO-omleidingsweg betreft
als een beschrijving van de worst case situatie kan beschouwd worden.

· Voor de N758 ten westen van de omleidingsweg:
De stijging in intensiteiten is hier toe te schrijven aan de aanleg van de ZO-
omleidingsweg en stelt zich aldus vnl t.o.v. de oorspronkelijke geplande situatie. T.o.v.
de oorspronkelijke referentiesituatie 2 is er eerder een daling. Daar er verwacht wordt
dat er op de N758 ten westen van de omleidingsweg in de gewijzigde referentiesituatie
2 meer verkeer zal zitten dan in de oorspronkelijke referentiesituatie 2,  zal de daling
t.o.v. de gewijzigde referentie 2 groter zijn. Aldus kan gesteld dat de effectbespreking
en -beoordeling beschreven onder de oorspronkelijke geplande situatie 2 hierboven,
voor wat de effecten van de NO-omleidingsweg betreft als een beschrijving van de
worst case situatie kan beschouwd worden.
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11.4 Effectbespreking en beoordeling rekening houdend met relevante
ontwikkelingen

11.4.1 Geplande situatie 2 met het knippen van de N79 t.h.v. het station

Het voorzien van een knip ter hoogte van het station zorgt ervoor dat de omleidingsweg meer
benut zal worden en dat de verkeersintensiteiten op een aantal wegen beduidend zal
verminderen. Hierdoor zal de luchtkwaliteit t.a.v. van de geplande situatie 2 langs een aantal
wegen significant verbeteren: de N79 –Maastrichtersteenweg, de N758-Elderseweg, de N758-
Baversstraat, de wegen in de stationsomgeving, Bodemweg, Bolleweg32 en de R72. Een
overzicht van de verlaging van de bijdragen en de toetsing aan het significantiekader van de
belangrijkste wegen is opgenomen in

32 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen. Dit geldt hier voor de Bodemweg en Bolleberg,
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Tabel 11-26. De verbetering zal vooral zichtbaar zijn voor stikstofdioxide (NO2) en veel minder
voor fijn stof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5).

Negatieve effecten (-2) worden in dit scenario verwacht langs volgende wegen:
· N730-Bilzersteenweg (van R72 tot Nieuwe Steenweg);
· N753 – Nieuwe steenweg;
· Nerumweg (van R72 tot Overhaamlaan);
· westzijde van de R72;
· N20 Luikersteenweg van R72 tot Overhaamlaan.

De negatieve effecten zijn beduidend  voor de N730-Bilzersteenweg en hebben betrekking op
de concentraties aan NO2. Voor fijn stof en zeer fijn stof zijn de effecten minder uitgesproken
(verwaarloosbaar (0)).
De verkeersintensiteiten in de zuidoostelijke omleidingsweg zullen in dit scenario toenemen,
waardoor de luchtkwaliteit in principe zal afnemen.

Concluderend kunnen we stellen dat een grotere benutting van beide omleggingswegen als
positief aanzien kan worden. Gemiddeld zullen de verkeersintensiteiten op veel bestaande
wegen dalen (vooral stationsomgeving), waardoor de luchtkwaliteit zal verbeteren. Bovendien is
langs de nieuwe omleidingswegen vrijwel geen bewoning aanwezig waardoor de hinder
eveneens beperkt wordt. Een verslechtering van de luchtkwaliteit is niettemin ook te verwachten
langs de N730 Bilzersteenweg en het westelijk en noordelijk deel van de R72.
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Tabel 11-26: Bijdragen aan de concentratie van NO2 voor de geplande situatie 2 met het voorzien
van een knip ter hoogte van het station

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie 2

geplande
situatie incl
knip (GT2)

Negatieve effecten:
N730 Bilzerweg (van R72 tot Nieuwe
steenweg) 30,2 34,0 3,8 9,5% negatief (-2)
N753 Nieuwe steenweg 19,1 21,2 2,1 5,2% negatief (-2)
Neremweg (van R72 tot Overhaamlaan) 24,2 27,0 2,8 7,0% negatief (-2)
R72, westelijk deel 38,5 40,1 1,6 4,0% negatief (-2)
N20 Luikersteenweg 28,7 30,7 2,4 9,0% negatief (-2)
Positieve effecten:
Elderseweg 29,8 21,1 -8,7 -21,8% aanzienlijk positief (+3)
Bodemweg 20,5 15,6 -4,9 -12,3% aanzienlijk positief (+3)
Bolleberg 19,7 16,7 -3,0 -7,5% positief (+2)
N758-Baversstraat, van Hazeleik tot
Molenweg

20,6 18,5 -2,1 -5,3% positief (+2)

N79-Maastrichtersteenweg 33,9 20,7 -13,2 -33,0% aanzienlijk positief (+3)
Omgeving station 40,3 20,6 -19,7 -49,3% aanzienlijk positief (+3)
R72, Hasseltweg –
Maastrichtersteenweg

32,8 31,1 -1,7 -4,2% positief (+2)

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.
De noordoostelijke omleiding zal veel meer benut worden, indien men knipt in de N79 aan het
station, maar niet meer dan het geval is voor de oorspronkelijke geplande situatie 2.  Voor de
effectbespreking van de NO-omleidingsweg is de hierboven beschreven situatie aldus een
worst case.  Wijzigingen op andere wegsegmenten in de gewijzigde geplande situatie 2 zijn
desgevallend toe te schrijven aan het tracé van de ZO-omleidingsweg en dienen dan ook in de
milieubeoordeling van dat project beoordeeld te worden.
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11.4.2 Geplande situatie 2 met het voorzien van een link van de ZO-omleiding met de
Moerenpoort

Een overzicht van de belangrijkste wegen waar in dit scenario negatieve en positieve effecten
worden verwacht zijn opgenomen in Tabel 11-27. De link van de ZO-omleiding met de
Moerenpoort heeft negatieve effecten (-2) voor delen van de R72, de N758 Elderenstraat en de
N750 Bilzersteenweg. waar de verkeersintensiteiten zullen stijgen. De normen worden er
evenwel niet overschreden.
Bij dit scenario zal een aanzienlijke verbetering van de luchtkwaliteit optreden langs de
Bodemweg33, Elderseweg, N79 Maastrichtersteenweg, Neremweg en de wegen in de omgeving
van het station. Langs de Bolleberg, N20 Luikersteenweg, N758 Baverstraat zal de
luchtkwaliteit in mindere mate verbeteren.
Concluderend kunnen we stellen dat het voorzien van een link van de ZO-omleiding met de
Moerenpoort overwegend een positief effect zal hebben op de luchtkwaliteit. De link van de ZO-
omleiding met de Moerenpoort wordt voorzien in een gebied met relatief weinig bewoning.

Tabel 11-27: Bijdragen aan de concentratie van NO2 voor de geplande situatie 2 met het voorzien
van een link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie 2

geplande
situatie incl
link (GT2)

Negatieve effecten:
N758 Elderenstraat 33,6 35,8 2,2 5,5% negatief (-2)
R72 t.h.v. Neremweg 27,5 32,9 5,4 13,5% aanzienlijk negatief (-3)
N730 Bilzersteenweg 31,0 32,2 1,2 3,0 negatief (-2)
Positieve effecten:
Bodemweg 20,5 15,6 -4,9 -12,3% aanzienlijk positief (+3)
Bolleberg 19,7 16,6 -3,1 -7,7% positief (+2)
Elderseweg 29,8 23,4 -6,4 -16,0% aanzienlijk positief (+3)
N20 Luikersteenweg 28,7 26,4 -2,3 -5,8% positief (+2)
N758 Baverstraat 22,1 20,4 -1,7 -4,3% positief (+2)
N79 Maastrichtersteenweg 33,9 29,7 -4,2 -10,5% aanzienlijk positief (+3)
Omgeving station 40,3 35,9 -4,4 -11,0% aanzienlijk positief (+3)
Neremweg 24,2 18,5 -5,7 -14,3% aanzienlijk positief (+3)

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Uit het voorgaande blijkt dat de intensiteiten op de noordoostelijke omleiding amper beïnvloed
worden door een eventuele link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort. Dit zal ook zo zijn in
de gewijzigde geplande situatie 2.
Wijzigingen op andere wegsegmenten in de gewijzigde geplande situatie 2 zijn desgevallend
toe te schrijven aan het tracé van de ZO-omleidingsweg en dienen dan ook in de
milieubeoordeling van dat project beoordeeld te worden.

33 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen. Dit geldt hier voor de Bodemweg en Bolleberg,
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11.4.3 Geplande situatie 2 met het knippen van de N79 t.h.v. het station én het voorzien
van een link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort

In deze situatie zal het verkeer van de N79 Maastrichtersteenweg zich verplaatsen naar de
zuidoostelijke omleidingsweg om via de link met de Moerenpoort de R72 te bereiken. De
bijdragen aan de luchtkwaliteit voor NO2 zijn voor deze situatie weergegeven in Tabel 11-28.

Negatieve effecten  voor NO2 zijn te verwachten langs het westelijk deel van de R72 en de
N730 Bilzerstraat. Positieve effecten zijn o.a. te verwachten langs de Elderseweg, de wegen in
de omgeving van het station, de N79 Maastrichtersteenweg en de Neremweg.

Het knippen van de N79 nabij het station en het voorzien van een link tussen de R72 en de
Moerenpoort zal langs een aantal wegsegmenten positieve effecten hebben. Negatieve effecten
voor NO2 worden verwacht langs de N730 Bilzersteenweg en het westelijk deel van de R72.
Langs het westelijk deel van de R72 zal volgens de berekeningen de norm van 40 µg/m3 nipt
worden overschreden. De verwachte effecten voor PM10 en PM2,5 zijn veel minder uitgesproken
en in de meeste gevallen verwaarloosbaar.

Tabel 11-28: Bijdragen aan de concentratie van NO2 voor de geplande situatie 2 met het knippen
van de N79 t.h.v. het station en het voorzien van een link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort

wegvak

jaarconcentratie in µg/m3

verschil
(µg/m3)

verschil
(%) beoordelingreferentie-

situatie 2

geplande
situatie incl knip

en link (GT2)
Negatieve effecten

N730-Bilzersteenweg 30,2 32,5 2,3 5,8% negatief (-2)
N758 Elderenstraat 33,6 36,1 2,5 6,3 negatief(-2)

R72 t.h.v. Neremweg 27,5 29,2 1,7 4,3% negatief(-2)
westelijke deel van R72 32,8 40,0 7,2 18,0% aanzienlijk negatief (-3)

Positieve effecten
Elderseweg 29,8 19,3 -10,5 -26,3% aanzienlijk positief (+3)
Blaarstraat 19,8 18,1 -1,7 -4,3% positief (+2)
Bolleberg 19,7 16,5 -3,2 -8,0% positief (+2)

Bodemweg 20,5 15,6 -4,9 -12,3% aanzienlijk positief (+3)
Omgeving station 40,3 19,6 -20,7 -51,8% aanzienlijk positief (+3)

N79 Maastrichtersteenweg 33,9 21,0 -12,9 -32,3% aanzienlijk positief (+3)
Neremweg 24,2 18,4 -5,8 -14,5% positief (+2)

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Uit het voorgaande blijkt een beperkte toename op de NO-omleidingsweg in de cumulatieve
situatie met link Moerenpoort én knip station. Deze toename zal in de gewijzigde geplande
situatie 2 alvast niet groter zijn. Wijzigingen op andere wegsegmenten in de gewijzigde
geplande situatie 2 zijn desgevallend toe te schrijven aan het tracé van de ZO-omleidingsweg
en dienen dan ook in de milieubeoordeling van dat project beoordeeld te worden.een beperkte
toename .
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11.5 Milderende maatregelen

Langs geen enkel wegvak worden aanzienlijk negatieve (-3) effecten vastgesteld.

Milderende maatregelen hebben betrekking op wegen die omwille van de realisatie van de
noordoostelijke omleidingsweg bijkomend belast worden. Het betreft dan vooral de locatie:

· N758-Elderenstraat ten oosten van de noordoostelijke omleidingsweg (wegvak 617).

Bij aanleg van de zuidoostelijke verbinding komen daar bij:
· N730 Bilzersteenweg (wegvakken 1195 en 1238);
· N79 Maastrichtersteenweg (t.h.v. Eerste Meistraat) (wegvak) 965).

De verhogingen van de immissieconcentraties zijn een gevolg van de verhoogde
verkeersintensiteiten. Ingrijpen op deze verkeersintensiteiten is moeilijk wegens hun specifieke
ligging. Algemene milderende maatregelen zijn:

· het doorbreken van ‘street canyons’ door open plekken te voorzien;
· aanpassen van de rooilijn in knelpuntstraten voor nieuwe bebouwing (rooilijn op grotere

afstand van de weg voorzien);
· streven naar een ontlasting van het verkeer;
· openbaar vervoer in de omgeving optimaliseren;
· omgeving zoveel mogelijk open houden (geen beplanting op korte afstand van de weg)

zodat een optimale verspreiding en geen ophoping van de luchtverontreinigende stoffen
zal plaatsvinden.

Om de verkeeremissies zoveel mogelijk te beperken, moet in het algemeen gestreefd worden
naar een lage en constante voertuigsnelheid, zodat een geharmoniseerde verkeersstroom
ontstaat. Files moeten zoveel als mogelijk vermeden worden. Uit onderzoek is gebleken dat de
emissies per voertuig sterk afhankelijk zijn van het ritpatroon. Naast de gemiddelde snelheid is
ook de ritdynamiek (grote versnellingen) bepalend voor de emissies. Maatregelen die het aantal
snelheidswisselingen beperken, zorgen voor emissiereducties. Ook maatregelen ter
voorkoming van congesties hebben een gunstige invloed. Een trajectbewaking van de snelheid
heeft een gunstig effect op de emissies. Emissiebeperkingen in de grootteorde van 15 à 25%
zijn hierdoor mogelijk.

Relevantie Implementatie-
niveau

Effect score Milderende maatregel score
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Stikstofdioxde (NO2)
N758 Elderenstraat -2 Vermijden sluipverkeer -2/-1 x x x
N730 Bilzerweg -2 Vereenvoudigen kruispunten zodat

vlotte doorstroming ontstaat
-2/-1 x x

N79 Maastrichtersteenweg -2 -2 x x
Fijn stof (PM10)
N758 Elderenstraat 0 0 x x x
N730 Bilzerweg 0 0 x x
N79 Maastrichtersteenweg 0 0 x x
Fijn stof (PM2,5)
N758 Elderenstraat 0 0
N730 Bilzerweg 0 0
N79 Maastrichtersteenweg 0 0
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11.6 Synthese

Uit voorgaande blijkt dat de luchtkwaliteitsdoelstellingen in de referentiesituatie in de
stationsomgeving worden overschreden voor NO2,namelijk:

· N79 van het stationsplein tot de Maastrichtersteenweg (46,3 µg/m3);
· N79 van Blaarstaat tot Elderseweg (45,1 µg/m3);
· N79 van Jaminéstraat tot Blaarstraat (44,4 µg/m3);
· R72 Watertorenstraat (40,4 µg/m3).

Het betreft hier wegvakken met relatief veel verkeer en met woningen op korte afstand. Voor
PM10 worden t.o.v. van de luchtkwaliteitsdoelstelling van 40 µg/m3 geen overschrijdingen
vastgesteld. De streefwaarde van de WHO (20 µg/m3) wordt echter langs alle wegvakken
overschreden. De achtergrondwaarde in het gebied is groter dan 20 µg/m3. De
luchtkwaliteitsdoelstelling van 20 µg/m3 voor PM2,5 wordt in de referentiesituatie langs alle
wegen gerespecteerd.

In de referentiesituatie 2 is de zuidoostelijke omleidingsweg opgenomen. Deze weg zal een
gunstige invloed hebben op de luchtkwaliteit in o.a. de stationsomgeving. Door de aanleg van
de zuidoostelijke omleidingsweg zal de luchtkwaliteitsdoelstelling ter hoogte van de N79-
Maastrichtersteenweg echter plaatselijk hoger blijven dan 40 µg/m3. (luchtkwaliteitsnorm voor
NO2), zodat de daggrenswaarde niet gerespecteerd wordt. Voor PM10 en PM2,5 blijft de situatie
in referentiesituatie 2 vrijwel gelijk als in referentiesituatie 1.

Als gevolg van de ingebruikstelling van de noordoostelijke verbinding zullen de emissies van
NO2, PM10 en PM2,5 in het studiegebied beperkt (< 3% t.o.v. de referentiesituatie) toenemen. De
totale emissies in de ruime omgeving blijven vrijwel gelijk (het gaat eerder om een herverdeling
van verkeersstromen; het project is immers verkeersdragend en niet verkeersgenererend). Door
de herverdeling van het verkeer zal de luchtkwaliteit langs een aantal wegen verbeteren en
langs anderen afnemen.

Het project zal overwegend positieve effecten hebben op de luchtkwaliteit. Slechts op enkele
locaties worden negatieve effecten verwacht.

Bij de aanleg van de noordoostelijke verbinding worden voor NO2 negatieve effecten (-2)
verwacht langs de N758 – Elderenstraat ter hoogte van ’s Herenelderen. Deze afname van de
luchtkwaliteit is een gevolg van de toename van de verkeersintensiteit (+2.600 voertuigen) en
de korte afstand van de wegvak tot de woningen (ca. 5 m).

Daarnaast zal de luchtkwaliteit langs een relatief groot aantal wegen aanzienlijk verbeteren.
Deze verbetering zal plaatselijk het meest voelbaar zijn langs de N730 – Bilzersteenweg, de
N79 Maastrichtersteenweg (stationsomgeving) en de Bodemweg34.

De aanleg van de zuidoostelijke omleiding zal in combinatie met de noordoostelijke omleiding
ook leiden tot een lichte verhoging van de verkeersemissies. Deze verhoging zal echter beperkt
zijn.

Negatieve effecten worden in deze situatie verwacht langs de N758-Elderenstraat t.h.v. ’s
Herenelderen, de N730 Bilzerweg en de N79 Maastrichtersteenweg. Langs een groter aantal
wegen zal de luchtkwaliteit echter sterk verbeteren.

Tijdens de aanlegfase kunnen er als gevolg van graafwerken en transporten luchtemissies
optreden. Als gevolg van graafwerken kan potentieel stof in de atmosfeer gebracht worden.
Alleen bij aanhoudende droge weersomstandigheden kan opwaaiend stof mogelijk een
probleem vormen. Mits het nemen van enkele milderende maatregelen kan deze stofemissie

34 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor sommige
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025, waardoor de beoordeling van het effect in de geplande situatie hier in principe
herleid wordt tot ‘0’ of te verwaarlozen. Dit geldt hier oa. voor de Bodemweg,
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echter beperkt blijven. De uitstoot van graafmachines en vrachtwagens zal gering zijn. Er
worden geen bijkomende significante emissies van NO2, PM10 en PM2,5 verwacht.

In het MER werden in aanvulling op de realisatie van noordoostelijke en zuidoostelijke
omleidingsweg, ook een aantal relevante ontwikkelingen mee beoordeeld, namelijk:

· Geplande situatie 2 met het knippen van de N79 t.h.v. het station;
· Geplande situatie 2 met het voorzien van een link van de ZO-omleiding met de

Moerenpoort
· Geplande situatie 2 met het knippen van de N79 t.h.v. het station én het voorzien van

een link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort

Het eerste ontwikkelingsscenario met een grotere benutting van beide omleggingswegen wordt
als positief aanzien. Gemiddeld zullen de verkeersintensiteiten in veel bestaande wegen dalen
(vooral stationsomgeving), waardoor de luchtkwaliteit er verder zal verbeteren. Bovendien is
langs de nieuwe omleidingswegen vrijwel geen bewoning aanwezig waardoor de hinder
eveneens beperkt wordt. Een verslechtering van de luchtkwaliteit is vooral te verwachten langs
de N730 Bilzersteenweg en het westelijk en noordelijk deel van de R72.

Het voorzien van een link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort zal overwegend een
positief effect hebben op de luchtkwaliteit. Verslechtering van de luchtkwaliteit is te verwachten
langs de R72 ter hoogte van de Sportpleinstraat. De link van de ZO-omleiding met de
Moerenpoort wordt voorzien in een gebied met relatief weinig bewoning.

Het derde ontwikkelingsscenario zal eveneens een overwegend positieve invloed hebben op de
luchtkwaliteit. Negatieve effecten voor NO2 worden verwacht langs de N730 Bilzersteenweg en
het westelijk deel van de R72. De verwachte effecten voor PM10 en PM2,5 zijn veel minder
uitgesproken en in de meeste gevallen verwaarloosbaar.

Beoordeling
vóór milderende maatregelen

Beoordeling
incl milderende maatregelen

Geplande toestand 1 Geplande toestand
2

Geplande toestand 1 Geplande toestand 2

NO2 --/-/0/+/++/+++ --/-/0/+/++/+++ --/-/0/+/++/+++ --/-/0/+/++/+++
PM10 -/0/+ -/0/+ -/0/+ -/0/+
PM2,5 0/+ 0/+ 0/+ 0/+

11.7 Leemten in de kennis

Voor de discipline lucht zijn er geen leemten in de kennis die een afdoende inschatting van de
milieueffecten ingevolge het plan in de weg staan.

Een minder nauwkeurige berekening van de immissieconcentraties met CAR-Vlaanderen heeft
geen gevolg voor een toetsing van de concentraties aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen. De
minder nauwkeurige resultaten zijn een gevolg van het feit dat uit onderzoek is gebleken dat de
werkelijke NOx-uitstoot bij dieselmotoren sterk afwijkt van wat in de euronormen vooropgesteld
wordt. Om deze reden werden de berekeningen in CAR-Vlaanderen uitgevoerd met
emissiefactoren (EF) en achtergrondwaarden (AW) voor 2015.

De discipline lucht steunt op intensiteitsgegevens van wegvakken zoals aangereikt door het
verkeersmodel (voor leemten in de kennis die hiermee samenhangen zie discipline mobiliteit).

11.8 Voorstellen voor postmonitoring en evaluatie

Een monitoring of postevaluatie van de luchtkwaliteit worden niet nodig geacht.
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12 Bodem

12.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied voor de discipline bodem is minimaal het projectgebied. Afhankelijk van de
effectgroep wordt het studiegebied eventueel ruimer afgebakend. Structuurwijziging,
profielwijziging, wijziging van de bodemkwaliteit en eventueel bodemerosie treden plaatselijk op
ter hoogte van de werfzone. Voor deze effectengroepen zal het studiegebied zich bijgevolg
binnen de grenzen van het projectgebied bevinden. Bodemzetting kan op grotere schaal
optreden en dit als gevolg van een belangrijke langdurige belasting of ten gevolge van de
ontwatering van een slappe, samendrukbare laag. Het studiegebied voor de effectgroep
wijziging van de bodemkwaliteit wordt gevormd door het projectgebied, uitgebreid met de
invloedssfeer van eventuele bemaling.

12.2 Bespreking van de referentiesituatie

12.2.1 Methodologie

De referentiesituatie voor de discipline bodem betreft de huidige situatie en wordt
gekarakteriseerd door:
· de topografie,
· geologische opbouw,
· de bodemgesteldheid,
· de bodemgeschiktheid
· bodemerosie
· de bodemkwaliteit.
Deze worden beschreven voor de ruimste afbakening van het studiegebied, aan de hand van
beschikbare gegevens.

Vervolgens wordt nagegaan of er relevante ontwikkelingsscenario’s zijn die een wijziging van
de huidige situatie als referentiesituatie inhouden.

12.2.2 Topografie

De topografie ten oosten van Tongeren verloopt zeer grillig. Het projectgebied situeert zich
namelijk ter hoogte van het plateau van droog Haspengouw met een breed uitgesneden
Jekervallei.

Het hoogste punt in het projectgebied situeert zich met een hoogte van ongeveer 120 mTAW
ten noorden van de Bergerstraat. De heuveltop is hier enigszins langgerekt in O-W-richting,
waarbij het reliëf vanop de Bergerstraat t.h.v. het project nog stijgt in westelijke richting; naar
het oosten toe, richting Berg, daalt het eerst tot aan de Molenstraat, om vervolgens weer te
stijgen richting Berg.
Zowel in noordelijke als in zuidelijke richting daalt het reliëf sterk resp. richting N758 en N79,
waarbij de grootste hellingsgraad georiënteerd is in noordelijke en zuidoostelijke richting. Dit is
duidelijk te zien op de kaart van het digitaal hoogtemodel (Kaart 12.1). De helling ten zuiden
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van de Bergerstraat heeft op het steilste punt een hellingsgraad van meer dan 10 %. Voor het
overige heeft de heuvel die door de nieuwe weg zal gedwarst worden overwegend een
hellingsgraad tussen 5 en 10 %. Het projectgebied is gezien het reliëf en de aard van de bodem
gevoelig voor erosie (zie ook § 12.2.5).

12.2.3 Geologische opbouw

Het plangebied ligt op de grens van droog en vochtig Haspengouw. De Quartaire deklaag
betreft in hoofdzaak een leemlaag (A). De hoger gelegen percelen, behorende tot het vochtig
Haspengouw, omvatten dunne (gemiddeld 2 m dikke) leemgronden. Zeer lokaal komen er in de
omgeving percelen voor met zand, zandleem of klei(lenzen) als hoofdsoort of als bijmenging in
de Quartaire deklaag. Gezien de stedelijke context van het voorliggend project komen er tevens
een aantal antropogeen verstoorde bodems voor, zoals ter hoogte van het ziekenhuis.
De dagzomende Tertiaire laag wordt gevormd door de Formatie van Sint-Huibrechts-Hern (een
grijsgroene, kleihoudende, zeer fijne zandlaag). Ter hoogte van de hoger gelegen Galgeberg
worden de dagzomende Tertiaire lagen gevormd door opeenvolgend de Formatie van Borgloon
(een zwarte kleilaag met schelpresten) en de Formatie van Bilzen (twee zandige eenheden,
gescheiden door een kleiige eenheid).

Ter hoogte van het studiegebied zijn enkele boorlocaties opgenomen in de Databank
Ondergrond Vlaanderen, waaronder 2 boringen met beperkte diepte (2 à 2,5 m t.o.v. het
maaiveld) ter hoogte van de Molenweg in de omgeving van de Bergerstraat en 1 boring net ten
westen van de Molenstraat, achter de huizen van de N758.

Tabel 12-1 Boorgegevens (Bron: Boringen opgenomen in de Databank Ondergrond Vlaanderen)
Situering boring Hoogte maaiveld Diepte boring Info
Nabij de Molenweg, 60-
tal m ten ZO van de
Bergerstraat

110 mTAW 2 m Quartaire afzetting tot Lid van Berg

Langs de Molenweg,
60-tal m ten NW van de
Bergerstraat

115 mTAW 2,5 m Quartaire afzetting

Net ten W van de
Molenweg, achter de
huizen van de N758

99,5 mTAW 7 m Quartaire afzetting

>100 m ten O van de
Molenweg, +/- 150 m
ten zuiden van de N758

107 mTAW 10,75 m 0-0,8 m: Quartaire afzetting;
0,8-10,25 m: Formatie van Borgloon
10,25-10,75: Formatie van Sint-
Huibrechts-Hern

Langs Hazelereik, +/-
100 m ten noorden van
de Bergerstraat

117,5 m 4 m 0-2,6 m: Quartaire afzetting;
2,6-4 m: Formatie van Bilzen

12.2.4 Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid

De bodemgesteldheid wordt gekarakteriseerd door de bodemserie en de drainageklasse. In het
studiegebied komen in hoofdzaak droge (b) tot matig natte (d) leemgronden voor (Kaart 12.2).

Onderstaande tabel geeft aan welke bodemseries worden aangesneden door het tracé van
beide lengteprofielvarianten. Tevens zijn de belangrijkste kenmerken en een beschrijving van
de bodemgeschiktheid opgenomen.
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Tabel 12-2 Pedologie
Code Verklaring Toelichting
Aba1 Droge leembodem met textuur B

horizont of met weinig duidelijke kleur
B horizont
Fase1: A-horizont minder dan 40 cm

De serie Aba, ontwikkeld in het Pleistocene loessdek,
vertoont onder de A horizont een aan klei en
sesquioxiden aangerijkte textuur B horizont. De
bouwvoor is een donkerbruin, homogeen
humushoudend leem. De bodems vertonen geen
watergebrek en geen wateroverlast dank zij de
gunstige drainage en het hoog waterbergend
vermogen. De Aba gronden zijn zeer geschikt voor
veeleisende teelten (tarwe, gerst, luzerne,
suikerbieten); ze komen in aanmerking voor fruitteelt
(appel, peer, kers). Op sterk hellende terreinen
dienen voorzorgsmaatregelen tegen de erosie
genomen te worden.

s-Aba Droge leembodem met textuur B
horizont of met weinig duidelijke kleur
B horizont
Substraat: zand op geringe diepte
(ondieper dan 75 cm)

Idem
Substraatseries zijn evenwel gevoeliger voor droogte,
te meer daar ze dikwijls op hellingen met snelle
oppervlakkige ontwatering liggen.

Abp Droge leembodem zonder profiel De Abp bodems komen voor in colluviale droge
leemdepressies. Deze gronden bestaan uit
leemmateriaal geërodeerd van de hoger liggende
plateaugronden. De landbouwwaarde van de Abp
gronden ligt één klasse lager dan die van de Aba
gronden wegens het meestal geringe
waterbergingsvermogen. Deze colluviale
leemgronden zijn zeer geschikt voor graangewassen,
maar iets minder voor suikerbieten.

Abp(c) Droge leembodem zonder profiel
Variante: bedolven textuur B horizont
op minder dan 80 cm diepte

Idem

ADp Matig droge tot matig natte
leembodem zonder profiel

De bouwlaag vertoont een bruingrijze kleur die
geleidelijk overgaat in niet gedifferentieerd colluviaal
materiaal die baksteenrestjes en
houtskoolfragmenten bevat. Het colluvium rust op een
afgeknotte textuur B of op een Tertiair substraat.
Roestverschijnselen beginnen vanaf 50 cm. Ze
komen voor in lage brede depressies, op de lage rand
van hellingen en als oeverwallen in alluviale valleien.
Mits drainage zijn ze geschikt voor veeleisende
teelten. Ze blijken het meest geschikt voor blijvend
weiland.

12.2.5 Bodemerosie

Op de Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2016) zoals opgenomen in de Databank
Ondergrond Vlaanderen hebben nagenoeg alle aangesneden percelen een hoge
erosiegevoeligheid (zie kaart 12.4). Ook het voorkomen van colluviale bodems (Abp) aan de
voet van steilere hellingen in het studiegebied duidt op de afstroming van water en (vroegere)
effectieve erosie. Beneden aan de steile helling tussen de Bergerstraat en de
Maastrichtersteenweg is dwars op de helling momenteel een grasstrook voorzien in functie van
de bestrijding van erosie.

In de bodemverkenner van de Databank Ondergrond Vlaanderen zijn tevens
afstromingskaarten opgenomen. Deze kaarten tonen de lijnen in het landschap waar het water
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potentieel geconcentreerd afstroomt, rekening houdend met de topografie en de aanwezige
waterlopen. De afstromingskaart van Vlaanderen geeft voor elke pixel van 5m*5m weer of er
water door de pixel afspoelt en hoe groot (in ha) het gebied is vanwaar het water afspoelt (in
ha). De afstromingskaart is gebaseerd op het Digitaal Hoogtemodel en de Vlaamse
Hydrografische Atlas. De inkleuring geeft per pixel de grootte van het afstroomgebied naar de
pixel weer. Er zijn 2 types afstromingskaarten: de blauwe afstromingskaart met enkelvoudige
stroomlijnen (al het water in het model loopt naar de laagst gelegen omliggende pixel) en de
fuchsia afstromingskaart met meervoudige stroomlijnen (het water van een pixel stroomt naar
meerdere lager gelegen omliggende pixels).

De afstromingskaarten voor het studiegebied zijn weergegeven in kaart 14.2.
De afstromingskaarten laten zien dat de nieuwe weg lijnen van potentiële afstroming dwarst.
Voor de bespreking hiervan verwijzen we naar de effectbespreking van de discipline
oppervlaktewater.

12.2.6 Bodemkwaliteit

Aan de noordwestzijde van de N758, ten westen van het verlengde van de Molenweg zijn 2
sites aangeduid in de databank van de OVAM. Voor beide is een beschrijvend
bodemonderzoek uitgevoerd. (BBO 16866 (laatste in 2011) en BBO35155 (laatste eveneens in
2011)). Ook ter hoogte van het ziekenhuis zijn reeds bodemonderzoeken uitgevoerd (BBO
18978 – laatste BBO in 2014).

Gezien uit de discipline grondwater blijkt dat voor de realisatie van het project geen bemaling
vereist is, en er geen uitgravingen gepland zijn ter hoogte van voornoemde onderzoekslocaties,
wordt het niet noodzakelijk geacht om nader op de gevoerde bodemonderzoeken in te gaan.

12.2.7 Relevante ontwikkelingsscenario’s

De beschouwde ontwikkelingsscenario’s zoals beschreven onder de geplande ontwikkeling (§
5) houden geen relevante wijzigingen in m.b.t. de referentiesituatie bodem zoals hierboven
beschreven.
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12.3 Effectbespreking en beoordeling ten opzichte van de huidige situatie

12.3.1 Methodologie

Bij de bespreking van de effecten van beide lengteprofielvarianten wordt er een onderscheid
gemaakt tussen volgende effectgroepen:
· structuurwijziging;
· profielwijziging;
· erosie;
· bodemzetting;
· wijziging bodemkwaliteit.

Aanvullend op de te onderzoeken effectgroepen wordt een paragraaf opgenomen waarin
bepaalde specifieke onderzoeksvragen behandeld worden, waaronder de eventuele
randvoorwaarden vanuit deze discipline voor de aansluiting van het ziekenhuis, voor de locatie
van extra werfzones (voor de stockage van materieel en gronden) en de randvoorwaarden voor
specifieke ruimte-innemende milderende maatregelen met veel vrijheidsgraden naar locatie (bv.
waterbuffers) die in andere disciplines in dit rapport worden opgelegd of voorgesteld (§ 12.3.4).

Structuurwijziging
De effectgroep structuurwijziging beslaat de wijziging van de structuur van de bovenste
bodemlaag. Een mogelijke vorm van structuurwijziging is bodemverdichting van de
oppervlakkige bodem (bijvoorbeeld door berijden met zware machines, opslag van materiaal).
De gevoeligheid voor bodemverdichting wordt in sterke mate bepaald door de textuur (hoe
zandiger, hoe minder gevoelig) en het vochtgehalte (hoe natter, hoe gevoeliger) van de bodem.
Bodemverdichting treedt op tijdens de aanlegfase. De bodemverdichting moet echter
genuanceerd worden aangezien het projectgebied na realisatie grotendeels verhard zal worden.
De profielwijziging doet met andere woorden op die plaatsen de structuurwijziging teniet.
De significantie van de bodemverdichting zal bepaald worden rekening houdend met de
gevoeligheid voor bodemverdichting, de toekomstige bodembedekking en de oppervlakte
waarover de bodemverdichting zal optreden.

Volgend beoordelingskader wordt gebruikt:

Structuurwijziging Significantie

Bodem is niet gevoelig voor verdichting 0

Bodem is beperkt gevoelig voor verdichting of bodem zal verhard
worden (profielwijziging doet structuurwijziging teniet)

-

Bodem is matig gevoelig voor verdichting of (sterk) gevoelig over een
beperkte oppervlakte

--

Bodem is (sterk) gevoelig voor verdichting over grote oppervlakte ---

Profielwijziging
Deze effectgroep houdt de impact van uitgravingen en ophogingen en het
inbrengen/verwijderen van bodemvreemde materialen op het bodemprofiel in. Er zal worden
nagegaan in welke mate het gaat om inname van (recent) verstoorde, niet-verstoorde of
beschermde bodemprofielen. Binnen de discipline bodem worden niet opgehoogde bodems in
landbouw of natuurlijk gebruik als niet-verstoorde bodems beschouwd.
Bij deze effectgroep komt ook het grondverzet aan bod. Grondverzet vormt op zich geen
effectgroep, maar een belangrijke ingreep tijdens de aanlegfase die een invloed heeft op het
profiel en onrechtstreeks (bij hergebruik of stockage) de bodem- (en grondwater)kwaliteit kan
beïnvloeden. Voor het totale project wordt een overzicht gegeven van de nodige uitgravingen
en ophogingen. Zo mogelijk wordt ook een kwantitatieve inschatting gegeven van de volumes
waar het om gaat. Op basis van dit overzicht worden mogelijkheden om het eventuele
onevenwicht in de balans weg te werken besproken.
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Criteria om de significantie van deze effectgroep in te schatten zijn: oppervlakte profielwijziging,
diepte profielwijziging en de kenmerkendheid en zeldzaamheid van het bodemprofiel.

Volgend beoordelingskader wordt gebruikt:

Profielwijziging Significantie
Geen vergraving of vergraving van bodems die bodemvreemd materiaal
bevatten (ondergrondse constructies, verharding, … 0

Vergraving van reeds verstoorde bodem of
vergraving van niet verstoorde bodem over een beperkte oppervlakte (<
5 ha) of wanneer het een natuurlijk bodem met lage
zeldzaamheid/kenmerkendheid betreft

-

Vergraving van niet verstoorde bodem over redelijke oppervlakte van
>5 ha of wanneer het een natuurlijk bodem met zekere zeldzaamheid of
kenmerkendheid betreft

--

Vergraving van niet verstoorde bodem over een oppervlakte van > 10
ha of
wanneer het een natuurlijk bodem met hoge zeldzaamheid én hoge
kenmerkendheid betreft

---

Erosie
Bodemerosie kan mogelijk lokaal optreden ten gevolge van de grondwerken. In voorliggend
project gaat de aandacht vooral naar watererosie: watererosie kan optreden ter hoogte van de
nieuwe weg, nieuw gegraven grachten of nieuwe hellingen (taluds langsheen het nieuw tracé).
Criteria voor de bepaling van de significantie zijn: oppervlakte beïnvloed door erosie, intensiteit
van de mogelijke erosieverschijnselen en de periode gedurende dewelke deze optreden. Het
erosierisico zal hoogstwaarschijnlijk beperkt blijven tot de periode tijdens de uitvoering van de
werken en kort erna. Deze effectgroep wordt zodoende ook enkel voor de aanlegfase
besproken. Er wordt ook nagegaan of er interferentie optreedt met effectieve erosie(risico’s).

Volgend beoordelingskader wordt gebruikt:

Profielwijziging Significantie

Bestaande erosieknelpunten worden weggewerkt ++

Het gebied is niet erosiegevoelig of er gaan geen erosierisico’s uit van
de werkzaamheden

0

Het gebied is beperkt erosiegevoelig en de gevoeligheid neemt tijdens
de werken over een korte periode in beperkte mate toe; evnetuele
effecten spelen enkel binnen het projectgebied

-

Het gebied is erosiegevoelig en de gevoeligheid neemt tijdens de
werken in beperkte mate toe; eventuele effecten spelen ook in de
directe omgeving van het projectgebied

--

Het gebied is erosiegevoelig en de gevoeligheid neemt tijdens de
werken beduidend toe of de gevoeligheid neemt toe in de
exploitatiefase. De impact reikt tot de ruimere omgeving

---
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Bodemzetting
Mogelijk is bodemzetting te verwachten door de belasting ten gevolge van de bijkomende
weginfrastructuur of kan optreden tijdens de aanlegfase ten gevolge van de ontwatering van
een slappe samendrukbare laag, wat voornamelijk optreedt in veen- en kleilagen. Het risico van
bodemzetting is onder meer afhankelijk van de aard van de ondergrond.

Volgend beoordelingskader wordt gebruikt:

Profielwijziging Significantie
Het project houdt geen zettingsrisico’s in 0

Zettingen blijven beperkt tot een aanvaardbaar niveau en binnen een
zone die niet bebouwd is.

-

Zettingen overstijgen een aanvaardbaar niveau binnen een zone die
niet bebouwd is.

--

Zettingen overstijgen een aanvaardbaar niveau binnen een zone die
bebouwd is.

---

Wijziging bodemkwaliteit
Relevante aspecten zijn:
· Wijziging bodemkwaliteit via bemaling
· Bodemverzet en bodemkwaliteit
· Wijziging bodemkwaliteit door afstromend hemelwater

Volgend beoordelingskader wordt gebruikt:

Profielwijziging Significantie
Bestaande verontreinigingen worden gesaneerd ++

Het project wijzigt de bodemkwaliteit niet 0

Het project resulteert in een verslechtering van de bodemkwaliteit,
zonder dat er gezondheids- of ecotoxicologische risico’s ontstaan en
zonder dat saneringsnormen overschreden worden.

-

Het project resulteert in bodemverontreiniging waarbij saneringsnormen
mogelijks overschreden worden, maar zonder toxicologisch of humaan
risico

--

Het project resulteert in bodemverontreiniging met toxicologisch of
humaan risico

---

Indien er (aanzienlijk) negatieve effecten optreden, wordt er gezocht naar milderende
maatregelen. Deze maatregelen kunnen betrekking hebben op de uitvoeringsmodaliteiten
tijdens de werken of op het tenietdoen en afzwakken van de effecten na uitvoering van de
werken. Voorbeelden zijn:
· bodemverdichting tegengaan door machines te gebruiken met een groot contactoppervlak

en/of om na afloop van de werken de bodemverdichting ongedaan te maken door de grond te
diepwoelen;

· aanbevelingen mbt inrichting van de werfzone (bvb vrijwaren van verdichtingsgevoelige
zones);

· aanbevelingen mbt uitvoeringstechniek;
· …
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12.3.2 Effecten van de aanlegfase

12.3.2.1 Structuurwijziging - verdichting

Bij het berijden van de bodem met zware machines, de aan- en afvoer en opslag van
materialen en grond kan bodemverdichting optreden.
De bodem in het projectgebied bestaat hoofdzakelijk uit een droge leembodem
(draineringsklasse b). Deze bodem is weinig gevoelig voor verdichting. Enkel ten noordoosten
van het ziekenhuis gaat het tracé door matig droge tot matig natte leembodem
(draineringsklasse D). Deze bodems zijn eerder beperkt gevoelig voor verdichting.
Effecten van verdichting worden aldus beperkt ingeschat. Bovendien zal ter hoogte van de
toekomstige wegenis een nieuwe ondoorlatende bodembedekking voorzien worden. De
profielwijziging doet met andere woorden, zoals reeds aangehaald, de structuurwijziging hier
teniet.

Aanvullend dient vermeld te worden dat voor de realisatie van de weg een deel van het tracé ter
hoogte van de hoogst gelegen droge leembodems in ingraving komt te liggen. Hierbij kan een
variant met beperkte (max 2,8 m) en een met een diepere insnijding (5,8 m) onderscheiden
worden.
Ter hoogte van de ingravingen dient niet enkel de gevoeligheid van de aanwezige bodemserie
in rekening gebracht te worden, maar tevens die van de ondergrond. Onder het Kwartair zit hier
de Formatie van Bilzen (zandige eenheden gescheiden door een kleiige eenheid) en/of de
Formatie van Borgloon (kleiig materiaal). Kleiig materiaal is in se gevoeliger voor verdichting
dan een zand- of leembodem. Momenteel zijn onvoldoende gegevens voorhanden om
concreter in te schatten in welke mate de ondergrond gevoelig is voor structuurwijziging en
verdichting. Gezien het kleiig karakter kan evenwel verondersteld worden dat de gevoeligheid
bij uitgraving zal toenemen. Ook hier dient gezegd dat de profielwijziging, m.b. het aanbrengen
van het verhard wegdek, de structuurwijziging teniet zal doen. Buiten de eigenlijke wegzate, bv.
ter hoogte van de taluds en ter hoogte van bermen en langsgrachten, is dat evenwel niet het
geval. Het effect kan er afhankelijk van de gevoeligheid van de ondergrond aldus gering tot
aanzienlijk negatief zijn (-/---). Om ongewenste compactatie in uit te graven zones buiten de
wegzate tegen te gaan, worden de volgende milderende maatregelen (of gelijkwaardige)
voorgesteld:
· bodemverdichting in de mogelijks gevoelige zone tegengaan door machines te gebruiken met

een groot contactoppervlak en/of
· na afloop van de werken de bodemverdichting ongedaan maken door de grond te diepwoelen,
tenzij op basis van concrete gegevens uit nog uit te voeren grondonderzoek kan gesteld worden
dat de ondergrondlagen die door uitgraving aan de oppervlakte komen te liggen, niet of slechts
beperkt gevoelig zijn voor verdichting.

De bovenste laag van de uitgegraven bodem, wordt bij voorkeur aangewend als bovenste
grondlaag voor het nieuwe onverharde terrein.

Bovenstaande geldt voor beide varianten van het lengteprofiel. Bij de diepere insnijding wordt
de potentieel gevoelige bodem in de ondergrond uiteraard over een groetere oppervlakte
aangesneden.

12.3.2.2 Profielwijziging

Deze effectgroep houdt de impact van uitgravingen en ophogingen en het
inbrengen/verwijderen van bodemvreemde materialen op het bodemprofiel in. Voor onderhavig
project slaat dit op het uitgraven van bodem/teelaarde (+/- 50 cm over de breedte van de rijweg
– bij benadering 7 m) in functie van de aanleg van de wegfundering, de aanleg van het
dwarsprofiel en de uitgravingen en ophogingen voor de realisatie van het lengteprofiel.
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Het projectgebied wordt deels gekenmerkt door bodems met een textuur B horizont of met
weinig duidelijke kleur B horizont (profielontwikkelingsklasse ‘a’). Deze bodems zijn gezien de
profielontwikkeling gevoelig voor profielverstoring. Het gaat hier om bodems die kenmerkend
zijn voor de streek, maar die geen hoge zeldzaamheid hebben.
Ter hoogte van de colluviale bodems ontbreekt profielontwikkeling (profielontwikkelingsklasse
‘p’). Tussen de Bergerstraat en de N758 bevindt zich onder de colluviale bodem evenwel een
bedolven textuur B horizont op minder dan 80 cm diepte (variantaanduiding “(c)”). Voor de
colluviale bodems tussen de Bergestraat en de N79 maakt de bodemkaart geen melding van
dergelijke bedolven horizonten.
Gezien het ontbreken van enige profielontwikkeling in deze laatste wordt deze zone hier buiten
beschouwing gelaten. Voor de bedolven horizonten kan gesteld dat er mogelijks aan geraakt
wordt, zeker bij ingraving van het tracé; bij ophoging zal het reeds bedolven profiel bijkomend
met een dikkere laag bedolven worden.

In onderstaande tabel is voor beide lengteprofielvarianten aangegeven welke oppervlakte aan
gevoelige bodems binnen de zone voor permanent ruimtebeslag is gesitueerd.

Tabel 12-3 Ruimtebeslag in bodems gevoelig voor profielverstoring
Oppervlakte in gevoelige bodem (ha)

Lengteprofielvariant 1 1,94
Lengteprofielvariant 2 1,81

Gezien de profielvernietiging gebeurt in gronden met een in de streek vrij algemeen
voorkomende profielontwikkeling, de vernietiging over een beperkte oppervlakte gebeurt en
deze bovendien geen probleem vormt voor de toekomstige bodembestemming, wordt het effect
als beperkt negatief tot verwaarloosbaar (-/0) beoordeeld.

Grondverzet vormt op zich geen effectgroep, maar een belangrijke ingreep tijdens de
aanlegfase die een invloed heeft op het profiel en onrechtstreeks (bij hergebruik of stockage) de
bodem- (en grondwater)kwaliteit kan beïnvloeden.

Enerzijds is een uitgraving in de leembodem nodig over het volledige tracé onder de
toekomstige rijweg, in functie van het voorzien van funderingen. Dit grondverzet kan, uitgaande
van een weglengte van 1056 m, een benaderende breedte van 7 m en een gemiddelde
uitgraving van 50 cm benaderend begroot worden op +/- 3700 m³.

Daarbij komt de afgraving nodig voor de ingraving van het tracé in het heuvel ter hoogte van de
Bergerstraat. De volumes van deze afgraving konden op basis van de beschikbare gegevens
niet ingeschat worden (voor de ontworpen toestand is geen terreinmodel (3D) beschikbaar).
Wel kan gezegd dat de uit te graven volumes voor lengtevariant 1 groter zullen zijn dan die voor
lengtevariant 2, daar in het eerste geval een grotere insnijding wordt voorzien.
In het geval van lengtevariant 2 zijn naast de afgraving ook ophogingen voorzien, waardoor de
weg minder diep in het landschap moet insnijden. Ook deze volumes aanvulgrond kunnen niet
ingeschat worden op basis van de beschikbare gegevens. Afhankelijk van de eigenschappen
van de uit te graven bodem kan deze al dan niet aangewend worden op de plaatsen waar het
terrein moet opgehoogd worden. Gezien de aard van de bodem (leem en kleiig in de
ondergrond) kan dit in vraag gesteld worden. Nader bodemonderzoek in het kader van de
uitvoering dient dit uit te klaren.

Algemeen kan gesteld dat de realisatie van beide lengteprofielen in een grondoverschot zal
resulteren. Het grondoverschot zal groter zijn in het geval van lengteprofiel 1.

Mogelijkheden om het onevenwicht in de grondbalans weg te werken of om om te gaan met
overschotten zijn, afhankelijk van de gebruikskwaliteit:
· het desgevallend aanwenden van grondoverschotten in functie van (geluids)afscherming zo

dat vanuit andere disciplines noodzakelijk of wenselijk blijkt
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· het nuttig aanwenden van de overschotten aan vruchtbare landbouwgrond
· het deels aanwenden van uitgegraven bodem in functie van oppervlaktedelfstoffenwinning

(leem)
· het herprofileren van het lengteprofiel, in functie van het vermijden/beperken van

grondoverschotten, door de uit te graven volumes in overeenstemming te brengen met de
volumes nodig voor ophoging, zo de eigenschappen van de uit te graven bodem dit toelaten.

Uiteraard hangt de bruikbaarheid van de uitgegraven bodem af van de concrete kwaliteit en
eigenschappen van de uit te graven bodem. Bodemanalyse in het kader van de uitvoeringsfase
dient dit uit te klaren.

12.3.2.3 Erosie

Bodemerosie kan mogelijk lokaal optreden ten gevolge van de grondwerken. Voor het
projectgebied gaat de aandacht in hoofdzaak naar watererosie.

Op de Potentiële bodemerosiekaart per perceel (2016) zoals opgenomen in de Databank
Ondergrond Vlaanderen hebben nagenoeg alle aangesneden percelen een hoge
erosiegevoeligheid. Ook het voorkomen van colluviale bodems (Abp) aan de voet van steilere
hellingen in het studiegebied duidt op de afstroming van water en effectieve erosiegevoeligheid.
Voor beide varianten kan gesteld dat de bodem over het gehele tracé erosiegevoelig is.

Gezien de diepere insnijding van de 1e lengteprofielvariant in de heuvel ter hoogte van de
Bergerstraat, zullen daarbij langere taluds gecreëerd worden in de rand van de nieuwe weg, en
zal het risico op erosie tijdens de aanlegfase daar ook groter zijn. In de lengtevariant 2
daarentegen worden aanvullend ook zones in ophoging voorzien aansluitend aan de ingraving,
waarbij eveneens taluds moeten worden aangelegd, die op hun beurt afhellen naar het
omliggende terrein en aanleiding kunnen geven tot erosie.
Gezien de erosiegevoeligheid van het gebied en de interferentie met gekarteerde
afstromingslijnen (met risico op modderstromen en sedimentatie naar buiten het projectgebied,
kan het potentieel effect als negatief tot aanzienlijk negatief (--/---) beoordeeld worden.

De nodige maatregelen moeten getroffen worden om het verhoogde risico op erosie en
modderstromen tijdens de werken, vnl wanneer de bodem er naakt en onbedekt bijligt, te
beperken en op te vangen. Hiertoe dient de periode dat de bodem er naakt bijligt ter hoogte van
de geplande wegenis beperkt te worden, zeker op plaatsen waar afstromingslijnen gekarteerd
zijn en hevige regenval aanleiding kan geven tot modderstromen.

Minder steile taluds in de rand kunnen het risico op (water)erosie verminderen, maar zorgen
voor een groter ruimtegebruik en grondverzet. Een snelle beplanting of inzaaiing van de taluds
met streekeigen zaadmengsels kan onnodig lange blootstelling van de naakte bodem aan de
erosiegenererende weerselementen vermijden.
Waar het nieuwe wegtracé lijnen waar het water potentieel geconcentreerd afstroomt dwarst,
moeten maatregelen getroffen worden om modderstromen en erosie te vermijden (bv. door het
aanleggen van een bufferende grasstrook), niet alleen tijdens de werken, maar ook in de
exploitatiefase.
In functie van de effectiviteit van getroffen maatregelen, is het noodzakelijk om de
erosiecoördinator van de gemeente te betrekken bij de verdere opmaak van het ontwerp, bij de
(planning van de) uitvoering van de werken en bij het uitwerken van de concrete (al dan niet
tijdelijke) erosiebestrijdingsmaatregelen.
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12.3.2.4 Bodemzetting

In theorie kan bodemzetting optreden tijdens de aanlegfase ten gevolge van de ontwatering van
een slappe samendrukbare laag, wat voornamelijk optreedt in veen- en kleilagen. Hierbij is het
risico van bodemzetting onder meer afhankelijk van de aard van de ondergrond.
In voorliggend project wordt evenwel niet verwacht dat voor de realisatie bemalingswerken
nodig zullen zijn (zie ook discipline grondwater).

12.3.2.5 Wijziging bodemkwaliteit

Theoretisch is verspreiding van verontreiniging tijdens de werken mogelijk door verplaatsing
van verontreinigde bodem enerzijds en door verspreiding van verontreiniging via bemaling. Uit
de discipline grondwater blijkt dat er vermoedelijk geen bemaling nodig zal zijn voor de aanleg
van de weg (zie ook discipline grondwater), zodat op dit aspect niet verder zal ingegaan
worden.

Wat het aspect verspreiding van verontreiniging door grondverzet betreft, kan gesteld dat er
geen uitgravingen voorzien worden ter hoogte van de percelen waarop reeds
bodemonderzoeken werden uitgevoerd (databank OVAM).
De toepassing van het wettelijk kader rond grondverzet en bodemverontreiniging zorgt er voor
dat de verspreiding van bestaande verontreinigingen en het ontstaan van nieuwe
verontreinigingen door grondverzet vermeden worden. Het volgen van de wettelijke bepalingen
hieromtrent vormt uiteraard een randvoorwaarde die reeds vanuit de regelgeving geldt.

Tijdens de uitvoering van de werken kunnen calamiteiten optreden (bv. morsen of lekken van
brandstoffen). Hierbij dient passend opgetreden te worden om de verontreiniging ongedaan te
maken en om verspreiding ervan tegen te gaan.
Dit geldt uiteraard voor beide lengteprofielvarianten.
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12.3.3 Effecten van de exploitatiefase

12.3.3.1 Bodemzetting

Mogelijk is bodemzetting te verwachten door de belasting ten gevolge van de bijkomende
weginfrastructuur. Het risico van bodemzetting is ondermeer afhankelijk van de
samendrukbaarheid van de grond en de dikte van de grondlaag. Zware (leem, klei) en
veenhoudende gronden zijn het meest gevoelig voor bodemzetting. Onder een opgebrachte
belasting (o.m. een weglichaam) zal een zakking van het oorspronkelijke maaiveld optreden
door samendrukking van bodemlagen. Er moet zodoende op toegezien worden dat de
toekomstige funderingen afgestemd zijn op de zettingsgevoeligheid van de bodem en de
ondergrond. Door het optreden van differentiële zettingen zou de weg ongelijk kunnen
verzakken met scheuren in het wegdek tot gevolg.

Om bodemzetting ten gevolge van de aanleg van de weg te voorkomen zullen voorafgaand aan
de werken de nodige sonderingen uitgevoerd worden om een beeld te krijgen van de stabiliteit
van de bodem en van de ondergrond, en van de nodige funderingswerken. De wijze van aanleg
en opbouw van de weg zullen afgestemd worden op de resultaten van de sonderingen.
Dit geldt uiteraard voor beide lengteprofielvarianten.

12.3.3.2 Effect op de bodemkwaliteit door afstromend hemelwater

Afstromend hemelwater kan in de bodem terechtkomen. Hoewel volgens de code van goede
praktijk van wegen afstromend water als niet verontreinigd water mag worden aanzien, blijkt uit
studies (CIW 200235) dat er allerlei verontreinigingen worden aangevoerd door het verkeer.
Zo vormen minerale olie, PAK’s en zware metalen typische verontreinigingen die worden
teruggevonden ter hoogte van wegen. Daarnaast is een verhoogde zoutconcentratie ten
gevolge van het gebruik van strooizouten in de winter van belang. Bij onverharde bermen zal
deze verontreinigingen ‘verdeeld’ worden over de bodem, het grondwater, de begroeiing en het
oppervlaktewatersysteem (onder de vorm van langsgrachten).

Bronmaatregelen zijn een manier om dit probleem deels aan te pakken, maar dienen op een
hoger niveau (Vlaams, Europees) uitgewerkt te worden en kunnen niet aan dit specifieke
project gekoppeld worden.
Uit voornoemd Nederlands onderzoek (CIW 200236) blijkt dat het gebruik van ZOAB (Zeer Open
AsfaltBeton) op rijkswegen (vergelijkbaar met snelwegen) zeer effectief is om de belasting van
bodem en oppervlaktewater met metalen tegen te gaan. ZOAB scoort volgens het onderzoek
beter dan SMA en DAB. Bij ZOAB wordt 30% van de vervuiling verspreid door opspattend
water; bij DAB en SMA zou dit zelfs 90% bedragen. In het tijdschrift Water van november-
december 200537 wordt tot dezelfde conclusie gekomen.
Hierbij dient evenwel gesteld dat gezien het agrarisch karakter van de omgeving, en het feit dat
landbouwverkeer eveneens van de weg gebruik zal maken, een ZOAB-wegbedekking
vermoedelijk minder effectief zal zijn.

In het Nederlands onderzoek werd geen relatie gevonden tussen de verkeersintensiteit en de
hoeveelheid aan vervuilende stoffen. De vervuiling blijkt zich voornamelijk te concentreren in
een strook van 2 m breedte naast de rijbaan, en met een diepte van maximaal 40 cm. Op een
afstand van 10 m worden geen effecten meer waargenomen. Hierbij dient gesteld dat in het
onderzoek rijkswegen (cf. onze snelwegen) beoogd werden.
In voornoemd artikel in het tijdschrift Water wordt gesteld dat op basis van literatuurvoorbeelden
voor de Vlaamse situatie een zone tussen 10 en 30 m breedte beschouwd kan worden langs
drukke (snel)wegen, en van 2 tot 5 m langs landelijke wegen.

35 CIW (2002). Afstromend wegwater.Werkgroep 4, Water en Milieu.
36 CIW (2002). Afstromend wegwater.Werkgroep 4, Water en Milieu.
37 Meire et al. (2005) Kwaliteit van afstromend regenwater. Tijdschrift Water, november-december 2005.
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12.3.4 Specifieke onderzoeksvragen

12.3.4.1 Randvoorwaarden m.b.t. keuze van extra werfzones (buiten de ruimte voor de
toekomstige wegenis)

Er zijn vanuit deze discipline geen specifieke aandachtspunten m.b.t. de locatiekeuze van extra
werfzones.

12.3.4.2 Randvoorwaarden m.b.t. de aansluiting van het ziekenhuis

Er zijn vanuit deze discipline geen specifieke aandachtspunten m.b.t. de juiste intekening van
de aansluiting van het ziekenhuis op de NO-omleiding.

12.3.4.3 Randvoorwaarden m.b.t. de inplanting van waterbuffers

Vanuit deze discipline gelden geen restricties m.b.t. de locatiekeuze van waterbuffers.

12.4 Effectbespreking en beoordeling ten opzichte van relevante ontwikkelingen

De beschouwde ontwikkelingsscenario’s zoals beschreven onder de geplande ontwikkeling (§
5) houden geen relevante wijzigingen in m.b.t. de referentiesituatie bodem zoals hierboven
beschreven.
Ten aanzien van die ontwikkelingen geldt m.a.w. de effectbespreking zoals hierboven
aangegeven.

12.5 Milderende maatregelen

In onderstaande tabel zijn de maatregelen opgelijst die tegengaan dat (aanzienlijk) negatieve
effecten optreden.

Voor de eenvormigheid van de maatregelentabellen over alle disciplines heen, wordt in de tabel
hieronder de relevantie van alle maatregelen aangegeven voor zowel de geplande situatie 1
(situatie 2025 zonder ZO-omleiding) en 2 (situatie 2025 zonder ZO-omleiding) als voor de
lengteprofielvarianten 1 en 2. Voor de discipline bodem is het onderscheid tussen beide
geplande situaties (1 en 2), zijnde het al dan niet realiseren van de ZO-omleiding, niet relevant.
Alle aangehaalde maatregelen zijn dan uiteraard ook van toepassing op beide situaties.
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Compactatie van de bodem
ter hoogte van de uit te
graven zones

-/--- Maatregelen om compactatie
te vermijden of ongedaan te
maken

0/- X X X X X

Erosie van naakte gronden,
vnl. op hellingen en taluds,
in de aanlegfase

--/--- Beperken van de periode dat
de bodem er naakt en
onbegroeid bijligt +
maatregelen treffen om erosie
en modderstromen tijdens de
aanlegfase te beperken +
betrekken van de
erosiecoördinator bij de
planning en de uitwerking van
de concrete werkzaamheden
en maatregelen op het terrein

0/- X X X X X

Bodemzetting -/--- Bodemstabiliteitsonderzoek
voorafgaand aan de werken,
zodat een aangepaste
fundering voor de weg kan
voorzien worden

0/- X X X X X

Erosie in de exploitatiefase --/--- Concreet wegontwerp
afstemmen op huidige
erosieproblematiek +
erosiecoördinator betrekken bij
het ontwerp van de weg

X X X X X

Mogelijkheden om het onevenwicht in de grondbalans weg te werken of om om te gaan met
overschotten zijn, afhankelijk van de gebruikskwaliteit:
· het desgevallend aanwenden van grondoverschotten in functie van (geluids)afscherming zo

dat vanuit andere disciplines noodzakelijk of wenselijk blijkt
· het nuttig aanwenden van de overschotten aan vruchtbare landbouwgrond
· het aanwenden van uitgegraven bodem in functie van oppervlaktedelfstoffenwinning
· het herprofileren van het lengteprofiel, in functie van het vermijden/beperken van

grondoverschotten, door de uit te graven volumes in overeenstemming te brengen met de
volumes nodig voor ophoging, zo de eigenschappen van de uit te graven bodem dit toelaten.

Uiteraard hangt de bruikbaarheid van de uitgegraven bodem af van de concrete kwaliteit en
eigenschappen van de uit te graven bodem. Bodemanalyse in het kader van de uitvoeringsfase
dient dit uit te klaren.
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12.6 Synthese

Belangrijk aandachtspunt vanuit de discipline bodem vormt het aspect erosie. Het projectgebied
is erosiegevoelig en het project kan ervoor zorgen dat het risico op erosie en modderstromen
toeneemt tijdens de aanlegfase. De nodige maatregelen moeten genomen worden om dit risico
in te perken. Het is sterk aan te raden om de erosiecoördinator van de gemeente te betrekken
bij de verdere opmaak van het ontwerp, bij de (planning van de) uitvoering van de werken en bij
het uitwerken van de concrete (al dan niet tijdelijke) erosiebestrijdingsmaatregelen.

Het project resulteert voor beide lengtevarianten in een grondoverschot. Het grondoverschot zal
groter zijn in het geval van lengteprofiel 1 waar dieper in het reliëf wordt ingesneden.

Mogelijkheden om het onevenwicht in de grondbalans weg te werken of om om te gaan met
overschotten zijn:
· het desgevallend aanwenden van grondoverschotten in functie van (geluids)afscherming zo

dat vanuit andere disciplines noodzakelijk of wenselijk blijkt;
· het nuttig aanwenden van de overschotten aan vruchtbare landbouwgrond;
· het aanwenden van uitgegraven bodem in functie van oppervlaktedelfstoffenwinning;
· het herprofileren van het lengteprofiel, in functie van het vermijden/beperken van

grondoverschotten, door de uit te graven volumes in overeenstemming te brengen met de
volumes nodig voor ophoging, zo de eigenschappen van de uit te graven bodem dit toelaten.

Uiteraard hangt de bruikbaarheid van de uitgegraven bodem af van de concrete kwaliteit en
eigenschappen van de uit te graven bodem. Bodemanalyse in het kader van de uitvoeringsfase
dient dit uit te klaren.

Voor de eenvormigheid van de synthesetabellen over alle disciplines heen, wordt in de tabel
hieronder de beoordeling van alle effectgroepen aangegeven voor zowel de geplande situatie 1
(situatie 2025 zonder ZO-omleiding) en 2 (situatie 2025 zonder ZO-omleiding) als voor de
lengteprofielvarianten 1 en 2. Voor de discipline bodem is het onderscheid tussen beide
geplande situaties (1 en 2), zijnde het al dan niet realiseren van de ZO-omleiding, niet relevant.
De beoordeling per effectgroep is dan ook dezelfde voor beide geplande situaties.

Beoordeling
vóór milderende maatregelen

Beoordeling
incl milderende maatregelen

Geplande toestand 1 Geplande toestand 2 Geplande toestand 1 Geplande toestand 2
Lengteprofielvariant Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2

Effectgroep
Structuurwijziging (-/---) (-/---) (-/---) (-/---) 0/- 0/- 0/- 0/-
Profielwijziging - - - - - - - -
Erosie (--/---) (--/---) (--/---) (--/---) 0/- 0/- 0/- 0/-
Bodemzetting 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-
Wijziging bodemkwaliteit 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

(): potentieel effect
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12.7 Leemten in de kennis

De stabiliteit van de bodem en de zettings- en verdichtingsgevoeligheid van de ondergrond ter
hoogte van de uitgravingen nabij de Bergerstraat zijn niet gekend. Maatregelen worden
voorgesteld om de nodige bodemgegevens te verzamelen voor de uittekening van het concrete
ontwerp en de aanvang van de werken, in functie van het kiezen van de juiste fundering en
aangepaste uitvoeringstechnieken.

De concrete kwaliteit en eigenschappen van de uit te graven bodems is niet gekend. Zodoende
kon niet concreet aangegeven in welke mate hergebruik van de bodems mogelijk was. Wel
werden hiertoe in het MER mogelijkheden opgelijst.

Doordat voor de ontworpen toestand geen terreinmodel (3D) beschikbaar was, konden voor
beide lengteprofielvarianten geen kwantitatieve inschattingen gemaakt worden van de uit te
graven en op te hoge grondvolumes. Ruwweg kon wel de inschatting gemaakt dat er globaal
gezien een grondoverschot zal zijn, die het grootst is in lengtevariant 1.

De afstromingskaarten tonen de lijnen in het landschap waar het water potentieel
geconcentreerd afstroomt, rekening houdend met de topografie en de aanwezige waterlopen.
Het betreft aldus ‘potentiële’ afstromingen. De mate waarin deze zich op terrein ook effectief
voordoen is niet concreet gekend, al geven het voorkomen van colluviale bodems en genomen
erosiebestrijdingsmaatregelen daar wel een indicatie toe. Om deze leemte te ondervangen
wordt vanuit het MER gesteld dat het noodzakelijk is om de erosiecoördinator bij de concrete
opmaak van het ontwerp en uitwerking van het project te betrekken.

12.8 Voorstellen voor postmonitoring en evaluatie

-
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13 Grondwater

13.1 Afbakening studiegebied

Deze discipline beschrijft de kwantitatieve en kwalitatieve kenmerken en impact op het
grondwatersysteem. Het studiegebied omvat minimaal het projectgebied, uitgebreid met de
invloedssfeer van een eventuele bemaling.

13.2 Bespreking van de referentiesituatie

13.2.1 Methodologie

De referentiesituatie voor deze discipline is de huidige, feitelijk situatie. Onder § 13.2.7 wordt
aangegeven of er ontwikkelingsscenario’s relevant zijn voor deze discipline.

Bij de beschrijving van de referentiesituatie komen volgende aspecten aan bod:
· beschrijving watervoerende lagen,
· grondwaterkwetsbaarheid,
· grondwatertafel,
· grondwaterkwaliteit.

Watervoerende lagen
De beschrijving van de watervoerende lagen gebeurt op basis van de beschrijving van de
geologische opbouw bij de discipline bodem. Voor de watervoerende lagen waar
projectingrepen worden voorzien, zal er worden aangegeven of er vergunde waterwinningen
zijn in het studiegebied.

Grondwaterkwetsbaarheid
De grondwaterkwetsbaarheid van de bovenste watervoerende laag wordt beschreven aan de
hand van de grondwaterkwetsbaarheidskaart.

Grondwatertafel
De diepte van de grondwatertafel en de richting van de grondwaterstroming worden zo goed
mogelijk in kaart gebracht. Hiervoor wordt gesteund op beschikbare informatie van het freatisch
grondwatermeetnet (dov.vlaanderen.be).

Grondwaterkwaliteit
De grondwaterkwaliteit wordt besproken aan de hand van de resultaten van het
grondwatermeetnet van de VMM. Daarnaast wordt OVAM geraadpleegd in verband met
eventueel aanwezige bodem- en/of grondwaterverontreinigingen. Zoals reeds hoger
aangegeven bij discipline bodem zijn er ter hoogte van de N753 (BBO 16866 en BBO35155) en
het ziekenhuis (BBO 18978) zijn reeds bodemonderzoeken uitgevoerd.
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13.2.2 Watervoerende lagen

De bovenste watervoerende laag omvat een dunne (ca. 0,8 à 2,6 m-mv ter hoogte van het
studiegebied) lemige deklaag en vormt het Quartaire Aquifersysteem (code 0153). Onder deze
Quartaire watervoerende laag, bevinden zich de watervoerende lagen van het Tertiair, meer
bepaald het Oligoceen Aquifersysteem (code 0400) gevormd door de Formaties van Sint-
Huibrechts-Hern, Borgloon en Bilzen, vervolgens het Paleoceen Aquifersysteem (code 1000) en
het Krijt (code 1100).
Binnen een straal van 500 m van het projectgebied komen geen vergunde
grondwaterwinningen voor.

13.2.3 Grondwaterkwetsbaarheid

Het grondwater ter hoogte van het studiegebied is op de grondwaterkwetsbaarheidskaart
aangeduid als matig kwetsbaar (Ac – kleiige deklaag) tot kwetsbaar (Ab – lemige deklaag).

13.2.4 Grondwatertafel

Voor de directe omgeving van het projectgebied zijn geen gegevens voorhanden m.b.t. de
grondwaterstand. Meer zuidelijk, in de vallei van de Jeker, zijn wel meetraaien gesitueerd, maar
de gegevens daarvan zijn gezien de hoogteligging en de verschillende abiotische
omstandigheden, niet relevant voor de omgeving van de NO-omleiding. Bovendien bevatten de
stijghoogtegrafieken beschikbaar in de Databank Ondergrond Vlaanderen slechts gegevens
voor de periode april 2001 - mei 2002.
Een 2-tal km ten noordoosten van het projectgebied (ten noordoosten van Berg), ter hoogte van
de Ogezstraat, bevindt zich eveneens een opnamepunt horende tot het grondwatermeetnet.
Het terrein bevindt zich hier op 90,08 mTAW. Het grondwater reikte hier in de periode van 2004
tot 2015 maximaal tot 84,27 mTAW, d.i. 5,8 m onder het maaiveld.
Voor het projectgebied kan er gezien de hogere ligging van uitgegaan worden dat het
grondwater zich minstens op dezelfde diepte zal bevinden in de lagere gedeelten van het
projectgebied (hoogteligging 96-100 m), en zeker dieper ter hoogte van de heuvel ter hoogte
van de Bergerstraat die ter hoogte van de geplande weg tot meer dan 116 m reikt.

13.2.5 Grondwaterkwaliteit

De grondwaterkwaliteit wordt besproken aan de hand van de resultaten van het
grondwatermeetnet van de VMM, m.b. aan de hand van de analyseresultaten voor de put
600/72/14 ten noordoosten van Berg.
De analyseresultaten geven aan dat de normen voor nitraat geregeld overschreden worden.
Voor nitriet werden de normen overschreden tot april 2009. Voor de periode erna geven de
analyseresultaten waarden die onder de norm gelegen zijn.
Voor de andere parameters wordt over het algemeen aan de normen voldaan.

Zoals reeds hoger aangegeven bij de discipline bodem zijn er ter hoogte van de N753 (BBO
16866 en BBO35155) en het ziekenhuis (BBO 18978) reeds bodemonderzoeken uitgevoerd.
Gezien er geen bemaling vereist is in het kader van het project, het grondwater vrij diep zit, en
daar niet aan de bodems van voornoemde percelen geraakt wordt, werd het niet nodig geacht
om de bodemdossiers in te kijken i.f.v. het bekomen van meer concrete informatie m.b.t. de
bodem- of grondwaterkwaliteit ter hoogte van voornoemde locaties.
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13.2.6 Infiltratiegevoeligheid van de bodem

Het volledige projectgebied en nagenoeg de volledige omgeving is ingekleurd als niet-
infiltratiegevoelig gebied.

13.2.7 Relevante ontwikkelingsscenario’s

De beschouwde ontwikkelingsscenario’s zoals beschreven onder de geplande ontwikkeling (§
5) houden geen relevante wijzigingen in m.b.t. de referentiesituatie voor grondwater zoals
hierboven beschreven.

13.3 Effectbespreking en –beoordeling

13.3.1 Methodologie

Bij de bespreking van de mogelijke effecten ten gevolge van de projectingrepen worden
volgende effectgroepen onderscheiden:
· wijziging hydrogeologische opbouw,
· grondwaterkwetsbaarheid,
· Wijziging grondwaterkwantiteit
· wijziging grondwaterkwaliteit.

Aanvullend op de te onderzoeken effectgroepen wordt een paragraaf opgenomen waarin
bepaalde specifieke onderzoeksvragen behandeld worden, waaronder de eventuele
randvoorwaarden vanuit deze discipline voor de aansluiting van het ziekenhuis, voor de locatie
van extra werfzones (voor de stockage van materieel en gronden) en de randvoorwaarden voor
specifieke ruimte-innemende milderende maatregelen met veel vrijheidsgraden naar locatie (bv.
waterbuffers) die in andere disciplines in dit rapport worden opgelegd of voorgesteld (§ 13.3.4).

Wijziging hydrogeologische opbouw
Een diepgaande wijziging in de hydrogeologische opbouw is niet te verwachten aangezien de
projectingrepen voornamelijk ingrepen boven het niveau van de grondwatertafel inhouden. Bij
de realisatie van de kunstwerken kunnen, afhankelijk van de diepte van de grondwatertafel,
beperkte ingrepen ter hoogte van de grondwatertafel noodzakelijk zijn. Rekening houdend met
het tijdelijk en lokaal karakter van deze ingrepen, wordt geen effect verwacht ten aanzien van
de hydrogeologische opbouw. Deze effectgroep wordt dan ook niet verder behandeld.

Wijziging grondwaterkwetsbaarheid
Bij de effectgroep wijziging grondwaterkwetsbaarheid wordt nagegaan of de gevoeligheid van
de watervoerende lagen voor verontreiniging wijzigt. Mogelijk zal de grondwaterkwetsbaarheid
wijzigen door de uitgraving, ophogingen en verhardingen binnen de verschillende deelprojecten.
Gezien de lokale aard van de ingrepen in verhouding tot de watervoerende laag en de aard van
de deklagen, zal het effect eerder verwaarloosbaar zijn. Deze effectgroep wordt zodoende niet
verder behandeld.

Wijziging grondwaterkwantiteit
Met betrekking tot de effectgroep wijziging grondwaterkwantiteit wordt nagegaan in welke mate
er tijdens of na uitvoering van de werken een wijziging optreedt in de grondwaterstand en de
grondwaterstroming (tgv eventuele bemaling).
Tijdens de werken kan bemaling nodig zijn. De impact van de bemaling hangt samen met de
mate waarin de grondwatertafel dient verlaagd te worden, de eigenschappen van de bodem
(aanwezigheid van zandbodems, hoe zandiger, hoe verder de invloedssfeer reikt), de manier
waarop de bemaling wordt uitgevoerd (open of gesloten bouwput) en de duur van de bemaling.
Gezien er geen (omvangrijke of langdurige) bemalingen nodig zijn, wordt verwacht dat de
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impact beperkt zal zijn. Voor deze effectgroep wordt bijgevolg specifiek gefocust op de
projectingrepen waar mogelijk een (beperkte) bemaling vereist is. Vanuit een worst case
scenario wordt door toetsing van de projectkenmerken aan de omgevingskenmerken, nagegaan
of een bemaling nodig kan/zal zijn, wordt desgevallend een inschatting gemaakt van de
invloedssfeer van bemaling en worden zo nodig concrete aanbevelingen geformuleerd om de
effecten te milderen.
Na uitvoering van de werken zal er lokaal ter hoogte van de nieuwe verharde oppervlakte
verdroging optreden, terwijl elders (namelijk daar waar het water afstromend van de verharde
oppervlakte terechtkomt) vernatting zal optreden. De grootte van dit effect zal afhankelijk zijn
van de infiltratiemogelijkheden vanuit het afwateringssysteem naar het grondwater. Ondanks
het feit dat het gaat om de realisatie van een nieuw wegtracé, is de te verwachten impact op het
grondwaterpeil eerder beperkt (wel effecten op microniveau, maar geen aanzienlijke effecten op
de globale grondwaterstroming en –stand), gezien het gaat om een vrij smal lijnvormig element
in verhouding tot de omvang van het grondwatersysteem en de bovenste watervoerende lagen.
Daarnaast wordt nagegaan in hoeverre de nieuw aan te leggen langsgrachten mogelijks een
drainerende werking uitoefenen.
Belangrijke criteria ten behoeve van de significantiebeoordeling zijn: de (relatieve) grootte van
de peilstijging/daling, de duurtijd ervan en de beïnvloede zone. De te verwachten wijzigingen in
het grondwaterpeil worden kwalitatief besproken.

Wijziging in grondwaterkwantiteit Significantie Effectbeoordeling
Geen, beperkte of tijdelijke wijziging over klein oppervlakte (< 10 ha) 0 Verwaarloosbaar
Beperkte of tijdelijke wijziging over matige oppervlakte (10 - 25 ha) - Matig negatief
Beperkte of tijdelijke wijziging over grote oppervlakte (25 - 50 ha)
Gevoelige of langdurige wijziging over matige oppervlakte (10 - 25 ha)

-- Significant negatief

Gevoelige of langdurige wijziging over grote oppervlakte (> 50 ha) --- Zeer significant negatief

Wijziging grondwaterkwaliteit
De grondwaterkwaliteit kan op verschillende manieren beïnvloed worden door het project,
namelijk door verspreiding van verontreiniging bij een eventuele bemaling, door het optreden
van calamiteiten tijdens of na uitvoering van de werken of door afstromend wegwater.
· Op basis van de ingeschatte invloedstraal van de bemalingen en informatie omtrent de

aanwezigheid van verontreinigingen binnen het studiegebied, zal kwalitatief worden nagegaan
of de bemaling een risico inhoudt op verspreiding van de bestaande verontreinigingen.

· Bij calamiteiten kunnen verontreinigende stoffen vrijkomen en zich verspreiden. Het effect
wordt kwalitatief besproken, rekening houdend met een inschatting van het risico van
calamiteiten en met de verspreidingsmogelijkheden van verontreinigingen.

· Afstromend wegwater kan een verhoogde concentratie aan koolwaterstoffen (PAK’s), zware
metalen en zouten (afkomstig van strooizouten) bevatten. De impact op de
grondwaterkwaliteit wordt kwalitatief besproken mede op basis van literatuurgegevens.

Deze effecten worden uitsluitend kwalitatief besproken, rekening houdend met een inschatting
van het risico van calamiteiten en met de verspreidingsmogelijkheden van verontreinigingen. Er
wordt dan ook geen significantiekader voor deze effectgroep gegeven.

Milderende maatregelen in het kader van de discipline grondwater zullen gericht zijn op het
maximaal voorkomen van wijzigingen inzake de grondwaterkwaliteit en het voorkomen van
wijzigingen, ook tijdelijke, in het grondwaterpeil.
Mogelijke voorbeelden van maatregelen zijn:
· maatregelen met betrekking tot de uitvoeringstechniek van bemaling zoals het werken met

gesloten bouwput, retourbemaling, …
· maatregelen inzake de inrichting van het afwateringssysteem (bvb diepte van de

langsgrachten, …),
· maatregelen om de infiltratiemogelijkheden te bevorderen (bvb materiaalgebruik, …).
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13.3.2 Effecten van de aanlegfase

13.3.2.1 Wijziging grondwaterkwantiteit

Tijdens de aanlegfase is een impact op de grondwaterkwantiteit mogelijk indien bemaling
vereist is voor de aanleg van de weg.
Het meest zuidelijke en noordelijke gedeelte van het tracé wordt op of boven maaiveldniveau
voorzien. Ter hoogte van de heuvel waar der Bergerstraat over loopt, snijdt het wegtracé in in
het reliëf en komt de toekomstige weg onder het huidige maaiveldniveau te liggen. In
onderstaande tabel is aangegeven hoe diep de weg maximaal komt te liggen t.o.v. het
oorspronkelijke maaiveld, en over welke afstand de weg onder het huidige maaiveld komt te
liggen.

Maximale insnijding/uitgraving
Lengteprofielvariant 1 5,8 m
Lengteprofielvariant 2 3,8 m

De insnijding bij variant 1 gaat dieper dan in het geval van variant 2, daar het hoogteverschil bij
deze laatste deels wordt opgevangen door een ophoging van het maaiveld in de aanloop naar
de heuveltop.

Op basis van beschikbare gegevens en terreinkenmerken zoals besproken onder de
referentiesituatie kan aangenomen worden dat voor de aanleg van de weg noch voor variant 1,
noch voor variant 2 een bemaling nodig zal zijn, daar kan aangenomen worden dat het
grondwater dieper zit dan de uitgravingen i.f.v. de weg en zijn fundering reiken.

Er kan m.a.w. gesteld dat de aanlegfase niet resulteert in een wijziging van de
grondwaterkwantiteit (0).

13.3.2.2 Wijziging grondwaterkwaliteit

Een wijziging van de grondwaterkwaliteit tijdens de aanlegfase is terug te brengen tot een
wijziging door het eventueel verplaatsen of verspreiden van verontreinigingen via bemaling en
tot een verontreiniging via calamiteiten.
Hierboven werd reeds aangegeven dat vermoedelijk geen bemaling nodig zal zijn in functie van
de aanleg van de weg. Verspreiding van verontreinigingen door bemaling speelt hier aldus niet.

Bij calamiteiten kunnen verontreinigende stoffen vrijkomen en zich verspreiden. Gezien de
diepe grondwaterstand, de aard van de bodem en de ondergrond en de daarmee
samenhangende geringe tot matige grondwaterkwetsbaarheid, wordt het risico over het
algemeen eerder beperkt ingeschat.
Ter hoogte van de Bergerstraat houdt het project een uitgraving in tot -5,8 m t.o.v. het maaiveld
voor lengteprofielvariant 1, en tot 2,8 m voor de lengteprofielvariant 2. Hierdoor verkleint de
dikte van de deklaag, waardoor de kwetsbaarheid van het grondwater kan toenemen. Hoe diep
het grondwater hier effectief zit, is niet gekend. De ondergrond is vermoedelijk lemig of kleiïg
van aard.
Er wordt geen directe bedreiging van het grondwater verwacht bij calamiteiten. Niettemin wordt,
net als onder de discipline bodem, gesteld dat zo toch calamiteiten optreden, snel en passend
dient opgetreden te worden om de verontreiniging ongedaan te maken en om verspreiding
ervan tegen te gaan.
Dit geldt voor beide lengteprofielvarianten.
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13.3.3 Effecten van de exploitatiefase

13.3.3.1 Wijziging grondwaterkwantiteit

Na uitvoering van de werken kan er lokaal ter hoogte van de nieuwe verharde oppervlakte
verdroging optreden, terwijl elders (namelijk daar waar het water afstromend van de verharde
oppervlakte terechtkomt) vernatting kan optreden. De grootte van dit effect zal afhankelijk zijn
van de infiltratiemogelijkheden vanuit het afwateringssysteem naar het grondwater. Ondanks
het feit dat het gaat om de realisatie van een nieuw wegtracé, is de te verwachten impact op het
grondwaterpeil eerder beperkt (wel effecten op microniveau, maar geen aanzienlijke effecten op
de globale grondwaterstroming en –stand), gezien het gaat om een vrij smal lijnvormig element
in verhouding tot de omvang van het grondwatersysteem en de bovenste watervoerende lagen.

Langs de omleidingsweg wordt een langsgracht voorzien. Gezien de diepe grondwaterstanden
zal deze gracht alvast geen drainerende werking uitoefenen. In principe kan afstromend
hemelwater in de langsgracht infiltreren. De eerder beperkte infiltratiecapaciteit van
leemgronden gekoppeld aan de helling van het terrein zal een infiltratie ter plaatse, zeker bij
grotere neerslaghoeveelheden, evenwel bemoeilijken. Een mogelijkheid om dit op te lossen is
om op regelmatige afstanden tussenschotten met knijpopeningen te voorzien in de gracht.
Dit laatste is evenwel minder werkbaar op plaatsen waar de weg een zekere hellingsgraad
heeft: de tussenschotten zouden, om effectief te zijn, op een dermate korte afstand dienen
geplaatst te worden, dat dit geen efficiënte oplossing meer biedt. Bovendien vergroot met het
aantal knijpen ook de kans op verstopping hiervan, zodat de afwatering en buffering er minder
efficiënt is. Op plaatsen met een grotere hellingsgraad is een ruimere en afdoende buffering
beneden of gedeeltelijk op de helling, vermoedelijk een efficiëntere en meer effectieve
oplossing. Hiertoe dient dan beneden aan de helling wel voldoende ruimte voorzien te worden
(voor een concretere uitwerking van dit aspect, zie onder de discipline oppervlaktewater §
14.3.2.2).

13.3.3.2 Wijziging grondwaterkwaliteit

Het afstromende hemelwater kan in het bodem- en grondwatersysteem terechtkomen. Hoewel
volgens de code van goede praktijk van wegen afstromend water als niet verontreinigd water
mag worden aanzien, blijkt uit studies (CIW 200238) dat er allerlei verontreinigingen worden
aangevoerd door het verkeer. Zo vormen minerale olie, PAK’s en zware metalen typische
verontreinigingen die worden teruggevonden ter hoogte van wegen. Daarnaast is een
verhoogde zoutconcentratie ten gevolge van het gebruik van strooizouten in de winter van
belang. Bij onverharde bermen (cfr. effectgroep ‘Wijziging bodemvochtregime/Wijziging
grondwaterkwantiteit’) zal deze verontreinigingen ‘verdeeld’ worden over de bodem, het
grondwater, de begroeiing en het oppervlaktewatersysteem (onder de vorm van langsgrachten).

Bronmaatregelen zijn een manier om dit probleem deels aan te pakken, maar dienen op een
hoger niveau (Vlaams, Europees) uitgewerkt te worden en kunnen niet aan dit specifieke plan
gekoppeld worden.
Uit voornoemd Nederlands onderzoek (CIW 200239) blijkt dat het gebruik van ZOAB (Zeer Open
AsfaltBeton) op rijkswegen (vergelijkbaar met snelwegen) zeer effectief is om de belasting van
bodem en oppervlaktewater met metalen tegen te gaan. ZOAB scoort volgens het onderzoek
beter dan SMA en DAB. Bij ZOAB wordt 30% van de vervuiling verspreid door opspattend
water; bij DAB en SMA zou dit zelfs 90% bedragen. In het tijdschrift Water van november-
december 200540 wordt tot dezelfde conclusie gekomen.
Hierbij dient evenwel gesteld dat gezien het agrarisch karakter van de omgeving, en het feit dat
landbouwverkeer eveneens van de weg gebruik zal maken, een ZOAB-wegbedekking
vermoedelijk minder effectief is.

38 CIW (2002). Afstromend wegwater.Werkgroep 4, Water en Milieu.
39 CIW (2002). Afstromend wegwater.Werkgroep 4, Water en Milieu.
40 Meire et al. (2005) Kwaliteit van afstromend regenwater. Tijdschrift Water, november-december 2005.
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Gezien de eerder beperkte kwetsbaarheid van het grondwater in het studiegebied en de aard
van de bodem, wordt het risico op grondwaterverontreiniging ten gevolge van afstroming van
hemelwater beperkt geacht.

13.3.4 Specifieke onderzoeksvragen

13.3.4.1 Randvoorwaarden m.b.t. keuze van extra werfzones (buiten de ruimte voor de
toekomstige wegenis)

Er zijn vanuit deze discipline geen specifieke aandachtspunten m.b.t. de locatiekeuze van extra
werfzones.

13.3.4.2 Randvoorwaarden m.b.t. de aansluiting van het ziekenhuis

Er zijn vanuit deze discipline geen specifieke aandachtspunten m.b.t. de juiste intekening van
de aansluiting van het ziekenhuis op de NO-omleiding.

13.3.4.3 Randvoorwaarden m.b.t. de inplanting van waterbuffers

Vanuit deze discipline gelden geen restricties m.b.t. de locatiekeuze van waterbuffers.

13.4 Effectbespreking en beoordeling ten opzichte van relevante ontwikkelingen

De beschouwde ontwikkelingsscenario’s zoals beschreven onder de geplande ontwikkeling (§
5) houden geen relevante wijzigingen in m.b.t. de referentiesituatie bodem zoals hierboven
beschreven.
Ten aanzien van die ontwikkelingen geldt m.a.w. de effectbespreking zoals hierboven
aangegeven.

13.5 Milderende maatregelen

Er zijn geen specifieke maatregelen vereist in functie van het tegengaan van (aanzienlijk)
negatieve effecten op het grondwater. Maatregelen in functie van de opvang en buffering van
afstromend hemelwater worden beschouwd onder de discipline oppervlaktewater.

13.6 Synthese

Voor de discipline grondwater werden er geen knelpunten gedetecteerd en geen specifieke
milderende maatregelen nodig geacht.

Voor de eenvormigheid van de synthesetabellen over alle disciplines heen, wordt in de tabel
hieronder de beoordeling van alle effectgroepen aangegeven voor zowel de geplande situatie 1
(situatie 2025 zonder ZO-omleiding) en 2 (situatie 2025 zonder ZO-omleiding) als voor de
lengteprofielvarianten 1 en 2. Voor de discipline grondwater is het onderscheid tussen beide
geplande situaties (1 en 2), zijnde het al dan niet realiseren van de ZO-omleiding, niet relevant.
De beoordeling per effectgroep is dan ook dezelfde voor beide geplande situaties.
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Beoordeling
vóór milderende maatregelen

Beoordeling
incl milderende maatregelen

Geplande toestand 1 Geplande toestand 2 Geplande toestand 1 Geplande toestand 2
Lengteprofielvariant Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2

Effectgroep
Effecten op de
grondwaterkwantiteit

-/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0

Effecten op de
grondwaterkwaliteit

-/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0

13.7 Leemten in de kennis

Er zijn geen concrete gegevens bekend m.b.t grondwaterstanden ter hoogte van het
projectgebied. Aannames werden afgeleid van beschikbare gegevens uit de omgeving. De
beschikbare info wordt voldoende geacht in functie van de effectinschatting van voorliggend
project. Niettemin kan voorgesteld worden om in het kader van de
bodemstabiliteitsonderzoeken die nog dienen uitgevoerd te worden, na te gaan of het
grondwater zich effectief op een dergelijke diepte bevindt, dat bemaling in functie van het
project effectief niet is vereist.

13.8 Voorstellen voor postmonitoring en evaluatie

Vanuit de discipline bodem is aangegeven dat voorafgaand aan het opstellen van het ontwerp
en de uitvoering van de werken de nodige bodemonderzoeken dienen uitgevoerd te worden in
functie van de stabiliteit van de bodem. Hierbij kan ter verifiëring tezelfdertijd nagegaan worden
op welke diepte het grondwater zit bevindt, zodat de noodzaak voor bemaling effectief kan
uitgesloten worden.
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14 Oppervlaktewater

14.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied strekt zich uit tot de volledige zone waarbinnen de kwaliteit en kwantiteit van
het omgevende oppervlaktewater kan worden beïnvloed. Het projectgebied is gelegen op de
grens van het Demerbekken (noorden) en het Maasbekken (zuiden), meer bepaald de
deelbekkens van resp. de ‘Boven Demer’ en de ‘Jeker en Heeswater’. Binnen deze
deelbekkens staan resp. de Demer (L3, 2de categorie) en de ’S Herenelderenbeek (L125, 2de

categorie) en in de vallei van de Jeker (Jeker (L2, 1ste categorie), de Oude Jeker (L116, 1ste

categorie) en de Flotsbeek (niet geklasseerd)) in voor de afwatering van het projectgebied
(Kaart 7). Het studiegebied voor de waterkwantiteit en –kwaliteit strekt zich uit over het
stroomgebied van deze waterlopen.

14.2 Bespreking van de referentiesituatie

14.2.1 Methodologie

De referentiesituatie voor deze discipline is de huidige, feitelijk situatie. Onder § 14.2.5 wordt
aangegeven of er ontwikkelingsscenario’s relevant zijn voor deze discipline.

Bij de beschrijving van de referentiesituatie komen volgende aspecten aan bod:
· hydrografie,
· waterkwantiteit,
· waterkwaliteit

Hydrografie
De hydrografische situering en een beschrijving van de waterhuishouding wordt uitgevoerd op
basis van informatie vervat in de deelbekkenbeheerplannen.

Waterkwantiteit
De overstromingsgevoeligheid van het studiegebied wordt beschreven, waarbij de natuurlijke
overstromingsgevoeligheid (NOG), de recent overstroomde gebieden (ROG) en de
watertoetskaart overstromingsgevoeligheid (Kaart 14.1) worden besproken. Ook wordt
nagegaan of een signaalgebied in het studiegebied gelegen is. Voor zover beschikbaar, worden
kwantitatieve gegevens over het waterpeil, debieten, … opgenomen indien dit relevant geacht
wordt..

Waterkwaliteit
De fysisch-chemische kwaliteit en de biologische kwaliteit van relevante waterlopen worden
beknopt besproken op basis van beschikbare gegevens, afkomstig van het VMM-meetnet.
Gezien binnen het projectgebied geen waterlopen gelegen zijn, is het aspect structuurkwaliteit
niet relevant.
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14.2.2 Hydrografie

Het projectgebied is gelegen op de grens van het Demerbekken en het Maasbekken, meer
bepaald de deelbekkens van resp. de ‘Boven Demer’ (+/- ten noorden van de Bergerstraat) en
de ‘Jeker en Heeswater’ (+/- ten noorden van de Bergerstraat).
Het projectgebied watert ten noorden van de Bergerstraat af naar de ’s Herenelderenbeek en
de Demer en ten zuiden van de Bergerstraat naar de vallei van de Jeker.
Binnen het projectgebied zijn er geen waterlopen gesitueerd. De meest nabije waterloop is de
Jeker, ca. 600 m die ten zuiden van het projectgebied in oostelijke richting stroomt. De ’s
Herenelderenbeek en de Demer bevinden zich op meer dan 1 km ten noorden van het
projectgebied.

14.2.3 Waterkwantiteit

Volgens de watertoetskaart zijn er geen effectieve overstromingsgebieden gesitueerd in of in de
directe omgeving van het projectgebied. Wel wordt het projectgebied plaatselijk als mogelijk
overstromingsgevoelig aangegeven. De mogelijk overstromingsgevoelige gebieden vallen
samen met de van nature overstroombare gebieden, die voor het projectgebied en omgeving
aangeven waar wateroverlast kan voorkomen ten gevolge van afstromend hemelwater.
Volgens de kaart met risicozones voor overstromingen bestaat er in het projectgebied geen
risico op overstromingen. In de valleigebieden van Demer en Jeker komen wel heel wat effectief
overstroomde gebieden voor.
Er is geen signaalgebied in het studiegebied gesitueerd.

14.2.4 Waterkwaliteit

Uit de beschikbare gegevens van het VMM-meetnet blijkt dat de waterlopen naar waar het
projectgebied afstroomt, aanvaardbaar (Jeker en ‘s Helderenbeek) tot matig verontreinigd
(Demer) zijn voor wat betreft de fysico-chemisch oppervlaktewaterkwaliteit en een matige
kwaliteit (Jeker en ‘s Helderenbeek) tot zeer slechte kwaliteit (Demer) hebben voor wat betreft
de biologische waterkwaliteit.

Tabel 14-1 Belgisch Biotische Index
Waterlopen Meetpunt Situering 2004 2006 2009 2010 2011 2014 2015
Jeker 145500 Tongeren,

Hardelweg/Oude
Blaarstraat,
Natuurgebied "De
Kevie", afw brug

4 6

‘s Herenelderenbeek 466100 Henis, onverharde
zijweg
Merebeemdstraat,
afw RWZI, 5m afw
brug

7 5

Demer 403500 Ketsingen,
Noenelderen, opw
we

4 2 2 2

Legende BBI:
BBI Kleurcode Kwaliteit

9-10 blauw zeer goed

7-8 groen goed

5-6 geel matig

3-4 oranje slecht

0-2 rood zeer slecht
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Tabel 14-2 Prati-index
Waterlopen Meetpunt Situering 2004 2005 2006 2009 2010 2013 2015
Jeker 145500 Tongeren,

Hardelweg/Oude
Blaarstraat,
Natuurgebied "De
Kevie", afw brug

3,08 3,69 5,04 3,78 1,42

‘s Herenelderenbeek 466100 Henis, onverharde
zijweg
Merebeemdstraat,
afw RWZI, 5m afw
brug

1,95 1,97 2,63 1,76

Demer 403500 Ketsingen,
Noenelderen, opw
we

5,15 3,56

Legende prati-index:
BBI Kleurcode Kwaliteit

≤1 blauw niet verontreinigd

1-2 groen aanvaardbaar

2-4 geel matig verontreinigd

4-8 oranje verontreinigd

>8 rood Zwaar verontreinigd

14.2.5 Relevante ontwikkelingsscenario’s

De beschouwde ontwikkelingsscenario’s zoals beschreven onder de geplande ontwikkeling (§
5) houden geen relevante wijzigingen in m.b.t. de referentiesituatie van het oppervlaktewater
zoals hierboven beschreven.

14.3 Effectbespreking en –beoordeling

14.3.1 Methodiek

De voornaamste effecten die verwacht worden voor de discipline water, zijn:
· wijziging waterkwaliteit (fysisch-chemische waterkwaliteit, biologische waterkwaliteit)
· wijzigingen in afwateringsstructuur en waterkwantiteit
Gezien er ter hoogte van het projectgebied geen waterlopen gesitueerd zijn is het effect op de
structuurkwaliteit niet relevant.

Aanvullend op de te onderzoeken effectgroepen wordt een paragraaf opgenomen waarin
bepaalde specifieke onderzoeksvragen behandeld worden, waaronder de eventuele
randvoorwaarden vanuit deze discipline voor de aansluiting van het ziekenhuis, voor de locatie
van extra werfzones (voor de stockage van materieel en gronden) en de randvoorwaarden voor
specifieke ruimte-innemende milderende maatregelen met veel vrijheidsgraden naar locatie (bv.
waterbuffers) die in andere disciplines in dit rapport worden opgelegd of voorgesteld.

Wijziging waterkwaliteit
Op het vlak van de fysisch-chemische en de biologische waterkwaliteit wordt de mogelijke
impact van calamiteiten op de oppervlaktewaterkwaliteit besproken. Daarnaast komt ook de
mogelijke invloed van het afstromend wegwater op de waterkwaliteit aan bod. De impact wordt
kwalitatief besproken mede op basis van literatuurgegevens. Gezien er zich geen waterlopen
bevinden in het projectgebied en directe omgeving, wordt dit aspect enkel voor de
exploitatiefase beschouwd.
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Deze effectgroep wordt kwalitatief besproken oa. op basis van literatuurgegevens. Er wordt dan
ook geen significantiekader gegeven voor deze effectgroep.

Wijzigingen in afwateringsstructuur en waterkwantiteit
Een wijziging van de waterkwantiteit treedt op wanneer de afwateringsstructuur wordt beïnvloed
door de aanleg van de nieuwe wegenis. Van belang is de toename van de verharde oppervlakte
en bijgevolg de versnelde waterafvoer. Gezien het hier de aanleg van nieuwe wegenis betreft,
is er een toename aan verharde oppervlakte. Dit wordt ondervangen door het aanbrengen van
afwateringsgrachten. Deze zullen voldoende gedimensioneerd moeten zijn om piekafvoeren
van run-off water te kunnen opvangen. De benodigde capaciteit wordt benaderend berekend
binnen deze discipline. Voortbouwend op het voorgaande wordt nagegaan in hoeverre de
projectingrepen een invloed hebben op de lokale overstromingsproblematiek en ingrijpen op de
waterberging binnen het studiegebied. Een eventuele stijging/daling van de piekafvoer of
verminderde waterberging kan immers het overstromingsrisico (elders) beïnvloeden.

M.b.t. het aspect waterberging en overstromingen kan in functie van de beoordeling het
volgende beoordelingskader gebruikt worden:

Overstromingsgevoeligheid Aandachtspunten Beoordeling

Niet
In principe geen bijzondere aandachtspunten
Maatregelen op niveau van volledig gebied wenselijk bij
realisatie van grote gebieden

0 tot -

Mogelijk Stroomafwaarts Vertraagde afvoer vormt aandachtspunt - tot --
Ter hoogte van project

(verlies potentiële berging)
Voorzien van voldoende bergingscapaciteit vormt
aandachtspunt -/-- tot --

Stroomopwaarts Voorzien van een voldoende vlotte afwatering en
voldoende bergingscapaciteit vormt aandachtspunt - tot -/--

Effectief Stroomafwaarts Maatregelen ten aanzien van vertraagde afvoer
noodzakelijk -/-- tot --/---

Ter hoogte van project
Reeds verhard
Oorzaak knelpunt op te lossen vooraleer realisatie
nieuwe functie

-- tot ---

Te verharden
Verlies aan komberging moet gecompenseerd worden

-- tot ---

Stroomopwaarts
(verlies komberging)

Maatregelen nodig tav vlotte afwatering en voldoende
bergingscapaciteit -/-- tot --

Aanvullend wordt binnen deze effectgroep ook bekeken of het project interfereert met de lokale
afwateringsstructuur via waterlopen, grachten of oppervlakkige afstroming. Dit aspect wordt op
kwalitatieve wijze benaderd. Hiervoor wordt geen specifiek beoordelingskader gebruikt. Er
wordt nagegaan of zich ergens problemen kunnen voordoen. Zo dat het geval is wordt
aangegeven of en welke maatregelen kunnen getroffen worden om die problemen te vermijden.

Indien er (aanzienlijk) negatieve effecten optreden, worden milderende maatregelen
voorgesteld. Bijzondere aandacht gaat uit naar maatregelen op het vlak van het voorzien van
voldoende buffer- en infiltratiemogelijkheden voor het afstromend run-off water.

14.3.2 Effecten van de exploitatiefase

14.3.2.1 Wijziging waterkwaliteit

Impact afstromend (vervuild) wegwater
Het afstromende hemelwater kan in het oppervlaktewatersysteem terechtkomen. Hoewel
volgens de code van goede praktijk van wegen afstromend water als niet verontreinigd water
mag worden aanzien, blijkt uit studies (CIW 2002) dat er allerlei verontreinigingen worden
aangevoerd door het verkeer. Zo vormen minerale olie, PAK’s en zware metalen typische
verontreinigingen die worden teruggevonden ter hoogte van wegen. Daarnaast is een
verhoogde zoutconcentratie ten gevolge van het gebruik van strooizouten in de winter van
belang. Bij onverharde bermen zal een deel van deze verontreinigingen achterblijven in de
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bodem, het grondwater en de begroeiing (zie ook discipline bodem en grondwater). Zo komt
uiteindelijk slechts een gedeelte terecht in het oppervlaktewater. Een deel van deze vervuilende
substanties zal bovendien bezinken en de waterbodem geleidelijk aan over meerdere jaren
gespreid vervuilen.

Ten gevolge van verkeer moet nog rekening gehouden worden met atmosferische depositie van
verontreinigde stoffen. De uitlaatgassen van voertuigen bevatten o.a. NOx, SO2 en roet. NOx en
SO2 dragen bij tot verzuring terwijl roetdepositie aanleiding kan geven tot aanrijking met zware
metalen en PAK’s. Daarnaast kunnen door ongevallen ook andere producten op het wegdek
terecht komen.

Vanuit het kwaliteitsaspect van de discipline oppervlaktewater wordt aanbevolen om maximaal
infiltratie na te streven, zodat zo weinig mogelijk water afgevoerd wordt naar het oppervlakte
water. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat de bodemgesteldheid slechts een beperkte
infiltratiecapaciteit doet vermoeden, zeker gezien het reliëf op het terrein. Langs de weg wordt
het best een brede berm voorzien waarin het water enigszins kan infiltreren en een ruimere
buffering (zo mogelijk met infiltratiemogelijkheden) voorzien dan strikt noodzakelijk volgens de
regelgeving – zie ook uitwerking onder de volgende paragraaf).

Gezien afgewaterd wordt via langsgrachten en bijhorende buffering, worden niet direct
negatieve effecten verwacht naar het oppervlaktewaterstelsel (0).
Gezien de natuurwaarden in het lagergeleden natuurgebied van de Kevie is het niettemin
belangrijk te vermelden dat er geen vervuild afvalwater naar het lagergelegen natuurgebied van
de Kevie mag afstromen.

14.3.2.2 Wijzigingen in waterkwantiteit en afwateringsstructuur

Afstroming van hemelwater tgv aanleg van de weg (verharde oppervlakte en taluds)
Ingevolge de realisatie van het voorliggend project zal de verharde oppervlakte onder de vorm
van wegenis toenemen. Globaal wordt er ca. 7 m² verharding per lopende meter voorzien. Het
project dient hierbij conform de vigerende wetgeving te voldoen aan de algemene principes van
‘vasthouden, bergen en vertraagd afvoeren’. In eerste instantie zal het afstromend hemelwater
maximaal moet kunnen infiltreren, in tweede instantie gebufferd en in laatste instantie vertraagd
afgevoerd worden.
Binnen het voorliggend plan wordt dit algemeen voorzien onder de vorm van de opvang van het
afstromend wegwater via de wegbermen in een langsgracht. In principe dient in deze
langsgracht voldoende infiltratiemogelijkheid of buffering voorzien te worden : gezien de
vermoedelijk eerder beperkte infiltratiecapaciteit van leemgronden en ook van de onderliggende
lagen, wordt infiltratie hier weinig effectief geacht en wordt hier het best uitgegaan van
voldoende buffering i.f.v. vertraagde afvoer. Er kan gerekend worden met een buffervolume van
250 m³/aangesloten ha met een vertraagde afvoer van 20 l/s/ha. Qua volume is het geen
probleem om deze buffering te voorzien in langsgracht(en) (ter hoogte van de insnijding in het
landschap ter hoogte van de Bergerstraat zijn in functie van de afwatering van de taluds aan
beide zijden van de weg grachten nodig). Een dergelijke buffering vraagt immers per lopende
meter van de weg slechts 0,2 m³ aan buffervolume. Het reliëfrijk karakter van de omgeving
heeft evenwel een impact op dit bufferend vermogen en bijkomend ook op de infiltratie, gezien
de snellere afstroming bij grotere hellingsgraden.
Een mogelijke theoretische oplossing hiervoor is de buffercapaciteit en de hoeveelheid infiltratie
ter plaatse te verhogen door tussenschotten te plaatsen in de gracht. Hierbij dient evenwel
gesteld dat deze tussenschotten met overloop en knijpopening minder werkbaar zijn op
plaatsen waar de weg een hogere hellingsgraad heeft : de tussenschotten zouden, om effectief
te zijn, op een dermate korte afstand geplaatst dienen te worden, dat dit geen efficiënte
oplossing meer biedt. Bovendien vergroot met het aantal knijpen ook de kans op verstopping
hiervan, zodat de afwatering en buffering er minder efficiënt is. Op plaatsen met een grotere
hellingsgraad is een ruimere buffering lager op of aan de voet van de helling, een efficiëntere en
meer effectieve oplossing. Het nodige buffervolume voor de opwaarts aangesloten verharde
oppervlakte dient dan in deze verzamelbuffers voorzien te worden; de langsgrachten hebben op
de hellingen dan immers eerder een afvoer- dan een bufferfunctie.
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Naast de verharding van de weg zelf, dient voor voorliggend project ook de oppervlakte van de
taluds t.h.v. de insnijding in het reliëf in rekening gebracht te worden. Gezien de aard van de
bodem en de helling, zal hemelwater dat bij hevige regenbuien op het talud terecht komt eerder
afstromen dan in de bodem dringen. Het oppervlak van de taluds dient zodoende mee
inrekening gebracht te worden voor de bepaling van het concrete buffervolume in de
verzamelbuffers.
Gezien het reliëf moet er minstens ten noorden én ten zuiden van de heuvel t.h.v. de
Bergerstraat een dergelijke verzamelbuffer voorzien worden langs de weg, al dan niet langs
beide zijden van de weg. Ook nabij de aansluiting op de N758 wordt best een verzamelbuffer
voorzien.
Voor de volumebepaling van de buffers dient hierbij telkens het opwaarts aangesloten verharde
oppervlak (incl. de oppervlakte van de afwaterende taludhelling) in rekening gebracht te
worden.
Voor de situering van de buffers kan vanuit ruimtelijk oogpunt in eerste instantie gebruik
gemaakt worden van (meerdere) restpercelen die afwaarts de ingraving gesitueerd zijn, in 2e

instantie kan zo nodig bijkomend gebruik gemaakt worden van reeds aangesneden percelen. In
laatste instantie kunnen extra percelen aangesneden worden. Vanuit deze discipline gelden
hiertoe geen restricties.
Zonder voldoende buffering is het effect van bijkomende verharde oppervlakken negatief (--).
Gezien er evenwel van uitgegaan wordt dat voldoende buffering kan voorzien worden en ook
effectief voorzien wordt, kan het effect voor beide lengteprofielvarianten als beperkt negatief (-)
beoordeeld worden voor deze effectgroep.

Wijziging aan de afwateringsstructuur
De nieuwe weg dwarst geen waterlopen of belangrijke afwateringsgrachten.
Volgens de afstromingskaarten (kaart 14.2.) dwarst de nieuwe weg wel lijnen waarlangs
hemelwater oppervlakkig potentieel geconcentreerd kan afstromen. Mogelijks komt aldus bij
hevige regenbuien meer hemelwater in de langsgrachten terecht dan louter het afstromend
wegwater. Bij de uittekening van het ontwerp dient hiermee rekening gehouden te worden,
enerzijds voor de begroting van het nodige buffervolume rekening houdend met deze extra
potentiële toevoer, anderzijds voor het nemen van alternatieve erosiebestrijdingsmaatregelen in
de rand van de weg, om verplaatsing van erosieproblemen tegen te gaan en om het
dichtslibben van langsgrachten tegen te gaan (bv. voorzien van grasbufferstroken).
De afstromingskaarten geven potentiële afwateringslijnen aan en niet noodzakelijk effectieve
afwateringsstromen. In functie van een maximale afstemming van het concrete ontwerp op de
effectieve terreinkenmerken, is het daarom sterk aan te bevelen om de erosiecoördinator zo
snel mogelijk bij de concrete opmaak van het ontwerp te betrekken.

14.3.3 Specifieke onderzoeksvragen

14.3.3.1 Randvoorwaarden m.b.t. keuze van extra werfzones (buiten de ruimte voor de
toekomstige wegenis)

Er zijn vanuit deze discipline geen specifieke aandachtspunten m.b.t. de locatiekeuze van extra
werfzones.

14.3.3.2 Randvoorwaarden m.b.t. de aansluiting van het ziekenhuis

Er zijn vanuit deze discipline geen specifieke aandachtspunten m.b.t. de juiste intekening van
de aansluiting van het ziekenhuis op de NO-omleiding.

14.3.3.3 Randvoorwaarden m.b.t. de inplanting van waterbuffers

Voor de situering van de buffers kan in eerste instantie gebruik gemaakt worden van
(meerdere) restpercelen die afwaarts de ingraving gesitueerd zijn, in 2e instantie kan zo nodig
bijkomend gebruik gemaakt worden van reeds aangesneden percelen. In laatste instantie
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kunnen extra percelen aangesneden worden. Vanuit deze discipline gelden hiertoe evenwel
geen restricties.

14.4 Effectbespreking en beoordeling ten opzichte van relevante ontwikkelingen

De beschouwde ontwikkelingsscenario’s zoals beschreven onder de geplande ontwikkeling (§
5) houden geen relevante wijzigingen in m.b.t. de referentiesituatie bodem zoals hierboven
beschreven.
Ten aanzien van die ontwikkelingen geldt m.a.w. de effectbespreking zoals hierboven
aangegeven.

14.5 Milderende maatregelen

In onderstaande tabel zijn de maatregelen opgelijst die tegengaan dat (aanzienlijk) negatieve
effecten optreden.
Voor de eenvormigheid van de maatregelentabellen over alle disciplines heen, wordt in de tabel
hieronder de relevantie van alle maatregelen aangegeven voor zowel de geplande situatie 1
(situatie 2025 zonder ZO-omleiding) en 2 (situatie 2025 zonder ZO-omleiding) als voor de
lengteprofielvarianten 1 en 2. Voor de discipline oppervlaktewater is het onderscheid tussen
beide geplande situaties (1 en 2) , zijnde het al dan niet realiseren van de ZO-omleiding, niet
relevant. Alle aangehaalde maatregelen zijn dan uiteraard ook van toepassing op beide
situaties.

Relevantie Implementatie-
niveau
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Versnelde
waterafvoer door
bijkomende
verharding

-- Voldoende effectieve buffering
voorzien via verzamelbufferrs
(rekening houdende met de
oppervlakte verharding en
oppervlakte taluds

- X X X X X

Wijziging
afwateringsstructuur
door doorbreken
potentiële
concentraties van
afstromend
hemelwater

--/--- Voldoende effectieve buffering
voorzien in de
verzamelbuffers, rekening
houdende met de potentieel
aangesloten afstromings-
oppervlakte via oppervlakkige
afwateringslijnen) –
Maatregelen nemen om
dichtslibben van grachten
tegen te gaan -
Erosiecoördinator betrekken bij
de opmaak van het ontwerp in
functie van een effectieve
oplossing die maximaal
afgestemd is op het terrein

0/- X X X X X X
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14.6 Synthese

Belangrijk aandachtspunt vanuit de discipline oppervlaktewater is een afdoende effectieve
buffering van hemelwater dat van de weg en van de taluds afstroomt. In principe worden open
grachten voorzien langs de weg. De hellingsgraad en de aard van de bodem zorgen er evenwel
voor dat infiltratie in de langsgrachten weinig effectief geacht wordt. Daarom stelt het MER dat
effectieve buffering zal moeten voorzien worden in verzamelbuffers. Hierbij dient er op
toegezien te worden dat het buffervolume afgestemd wordt op de oppervlakte van het
afwaterend oppervlak. Er kan gerekend worden met een buffervolume van 250 m³/aangesloten
ha met een vertraagde afvoer van 20 l/s/ha. Voor de volumebepaling dienen zowel de weg, als
de taluds als eventuele oppervlakkig afwaterende oppervlakken waarvan de afwatering door de
nieuwe weg wordt doorsneden, in rekening gebracht te worden. Het is wenselijk om de
erosiecoördinator van de gemeente bij deze uitwerking te betrekken.
Gezien de natuurwaarden in het lager gelegen natuurgebied van de Kevie is het aanvullend
belangrijk te vermelden dat er geen vervuild afvalwater naar het lagergelegen natuurgebied van
de Kevie mag afstromen.

Voor de eenvormigheid van de synthesetabellen over alle disciplines heen, wordt in de tabel
hieronder de beoordeling van alle effectgroepen aangegeven voor zowel de geplande situatie 1
(situatie 2025 zonder ZO-omleiding) en 2 (situatie 2025 zonder ZO-omleiding) als voor de
lengteprofielvarianten 1 en 2. Voor de discipline oppervlaktewater is het onderscheid tussen
beide geplande situaties (1 en 2), zijnde het al dan niet realiseren van de ZO-omleiding, niet
relevant. De beoordeling per effectgroep is dan ook dezelfde voor beide geplande situaties.

Beoordeling
vóór milderende maatregelen

Beoordeling
incl milderende maatregelen

Geplande toestand 1 Geplande toestand 2 Geplande toestand 1 Geplande toestand 2
Lengteprofielvariant Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2

Effectgroep
Wijziging waterkwantiteit --/--- --/--- --/--- --/--- - - - -
Wijziging waterkwaliteit 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/-

14.7 Leemten in de kennis

De afstromingskaarten tonen de lijnen in het landschap waar het water potentieel
geconcentreerd afstroomt, rekening houdend met de topografie en de aanwezige waterlopen.
Het betreft aldus ‘potentiële’ afstromingen. De mate waarin deze zich op terrein ook effectief
voordoen is niet concreet gekend, al geven het voorkomen van colluviale bodems en genomen
erosiebestrijdingsmaatregelen daar wel een indicatie toe. Om deze leemte te ondervangen
wordt vanuit het MER gesteld dat het sterk aan te bevelen is om de erosiecoördinator bij de
concrete opmaak van het ontwerp en uitwerking van het project te betrekken.

14.8 Voorstellen voor postmonitoring en evaluatie

-
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15 Fauna en flora

15.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied vormt de invloedssfeer rondom het tracé. Dit omvat het volledige gebied
waarbinnen zich mogelijke effecten voordoen ten gevolge van de werkzaamheden en/of de
aanwezigheid van de nieuwe infrastructuur. Het omvat bijgevolg, naast het projectgebied, ook
de gehele zone die onderhevig is aan een visuele of auditieve verstoring, de zone tot waar zich
mogelijks verdrogingeffecten voordoen, de zone waar ecotoopverlies optreedt en de zone die
eventueel beïnvloed wordt door barrière-effecten.

15.2 Bespreking referentiesituatie

15.2.1 Methodologie

De referentiesituatie voor deze discipline is de huidige, feitelijk situatie. Deze wordt toegelicht
onder § 15.2.2. Onder § 15.2.4 wordt aangegeven of er ontwikkelingsscenario’s relevant zijn
voor deze discipline.
Voor effectgroepen/kwaliteitsparameters gerelateerd aan verkeerseffecten (o.a. geluidshinder)
worden dezelfde referentiesituaties beschouwd als onder de discipline mobiliteit. Het betreft hier
een toekomstige situatie in 2025 al dan niet met de realisatie van de zuidoostelijke omleiding,
wat resp. resulteert in de referentiesituaties 1 en 2. Deze beide toekomstige referentiesituaties
worden (enkel voor het aspect omgevingskwaliteit) beschouwd onder § 15.3.3.2.
Bij de beschrijving van de referentiesituatie gaat de aandacht zowel naar ecotopen als naar
faunaelementen in het studiegebied. Bijzondere aandacht gaat desgevallend uit naar
waardevolle natuurtypes of soorten zo deze in het studiegebied voorkomen of verwacht worden.
Dit zijn natuurtypes of soorten die zeldzaam, achteruitgaand of bedreigd zijn, een beschermde
status hebben, van (inter)nationaal belang zijn of een sleutelsoort zijn.

15.2.2 Biologische waarden in het studiegebied en omgeving in de huidige situatie

15.2.2.1 Gebieden met bijzondere natuurwaarden in de ruimere omgeving

Ca. 300 m ten zuiden van het projectgebied is habitatrichtlijngebied “Jekervallei en Kleinmeers”
(BE2200041) gelegen. Het gebied is tevens erkend als natuurreservaat ‘De Kevie’ (E-105).
De omgeving Molsterbos – Henis – Boeberg is aangeduid als GEN en GENO ‘De Bovenloop
Demer en Winterbeek’ (GEN en GENO 425). Deze zone maakt deel uit van het erkend
natuurreservaat ‘Wijngaardbos en Demerbronnen’ (E-297). Deze bevindt zich ca. 800 m ten
noorden van het projectgebied (Kaart 15.1).
Ca. 600 m ten noordoosten van het projectgebied bevindt zich overigens nog het gebied het
Keienbos – Kasteelpark de Renesse; een gebied ten noorden van de stedelijke begraafplaats
met zeer waardevolle natuurwaarden.
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15.2.2.2 Biologische waarde van het project- en studiegebied

De aanwezigheid van biologisch waardevolle elementen in en rond het projectgebied wordt
nagegaan aan de hand van de biologische waarderingskaart (BWK) die is weergegeven op
kaart 15.2.
De omgeving van de geplande weg bestaat hoofdzakelijk uit akker- of weiland, die biologisch
vaak minder waardevol zijn.
Ter hoogte van en in omgeving van de geplande weg zijn volgens de BWK evenwel een aantal
biologisch waardevolle en zeer waardevolle percelen gelegen. Onderstaande tabel lijst deze
ecotopen op:

Een soortenrijk permanent cultuurgrasland
met hoogstam fruitbomen en houtkant van
meidoorn net ten noorden van de
Bergerstraat (hp+/kj/khcr - waardering:
complex van biologisch waardevolle en zeer
waardevolle elementen (wz)).

Enkel in het meest westelijk gedeelte van het
perceel zijn hoogstambomen en houtkanten
aanwezig. Het gedeelte dat aangesneden
wordt, is in gebruik als weiland.
Een (begraasde) hoogstamboomgaard ten
noord/noordwesten van voorgaand ecotoop
(kj + hp - waardering: complex van biologisch
minder waardevolle en waardevolle
elementen (mw))

Het tracé gaat hier dwars doorheen

Doorsnijding talud ter hoogte van de
Bergerstraat (kt met ruigtekruiden -
waardering: complex van biologisch minder
waardevolle en waardevolle elementen
(mw)), tussen kiezelweg en akker.

(beperkte) holle weg die samenvalt met de
Molenweg (kw/hu- – waardering: zeer
waardevol (z))

Ter hoogte van het project betreft het hier
evenwel eerder een licht verzonken veldweg
tussen een akker en een grasland. In de
praktijk is de waardering eerder minder
waardevol (m)
Soortenrijk cultuurgrasland met elementen
van verruigd grasland (hp+/hr – waardering:
biologisch waardevol (w))

Enigszins verruigd en aan de zuidzijde als
stortplaats voor groenafval in gebruik. In een
smalle strook aan de oostzijde van het
perceel zijn jonge boompjes aangeplant.
In de praktijk is de biologische waarde van
het perceel eerder beperkt (m).
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Het project en studiegebied zijn niet ingekleurd als een faunistisch belangrijk gebied. Dit is wel
het geval voor de meer zuidelijk gelegen Jekervallei. Op de recentste Risicoatlas van het INBO
is het project- en studiegebied evenmin ingekleurd als belangrijk voor akkervogels, weidevogels
of pleister- en broedvogels. Er zijn slechts zeer beperkt waarnemingen over dit gebied
beschikbaar wat er tevens op wijst dat het geen hoge actuele waarde bezit, bv. als
akkervogelgebied. Rekening houdend met het randstedelijk karakter van dit kleinschalig open
landbouwgebied, kan er aangenomen worden dat het projectgebied en de directe omgeving
alsnog van belang is voor een aantal meer algemeen voorkomende fauna.

15.2.3 Natuurverbindingen

Op basis van het structuurplan voor Tongeren kunnen natuurverbindingen in de gemeente in
beeld gebracht worden. Het projectgebied en omgeving vervult geen functie binnen de
bestaande of gewenste natuurlijke structuur.
Meer zuidelijk strekt zich wel een belangrijke oost-westwaartse natuurverbinding uit langs de
vallei van de Jeker.

15.2.4 Relevante ontwikkelingsscenario’s

Er zijn geen ontwikkelingsscenario’s die de huidige situatie zoals hierboven beschreven voor
het projectgebied en directe omgeving op ruimtelijk vlak noemenswaardig wijzigen.

Met betrekking tot het aspect hinder en omgevingskwaliteit (lucht, geluid) is hier voor de
toekomstige referentiesituatie beschreven, mét en zonder realisatie van de zuidoostelijke
omleiding. De komst van de zuidoostelijke omleidingsweg wordt hier niet als een
ontwikkelingsscenario, maar wel als een toekomstige referentiesituatie (referentiesituatie 2)
beschouwd.

15.3 Effectvoorspelling en –beoordeling

15.3.1 Methodologie

In de effectbespreking worden de effecten van beide lengteprofielvarianten in beschouwing
genomen.
De aftoetsing van de meeste (ruimtelijke) effectgroepen gebeurt ten opzichte van de huidige
situatie.
Voor effecten afgeleid van verkeersintensiteiten (bv. effecten van verkeersgeluid) worden resp.
referentiesituatie 1 (2025 zonder ZO-omleiding) en 2 (2025 mét ZO-omleiding) als
referentiesituatie in rekening gebracht. Aldus worden voor die effectgroepen cf de disciplines
mobiliteit, geluid en lucht, de geplande situatie 1 (2025 + NO omleiding) en de geplande situatie
2 (2025 + ZO-omleiding + NO omleiding) besproken en beoordeeld.

Volgende effectengroepen worden beschreven en beoordeeld in deze discipline:
· Ecotoop- en habitatwijziging: verlies en creatie;
· Effecten via water (o.m. verdroging, beïnvloeding waterkwaliteit, e.d.);
· verstoring;
· versnippering en barrièrewerking.

Aanvullend op de te onderzoeken effectgroepen wordt een paragraaf opgenomen waarin
bepaalde specifieke onderzoeksvragen behandeld worden, waaronder de eventuele
randvoorwaarden vanuit deze discipline voor de aansluiting van het ziekenhuis,
randvoorwaarden voor de locatiekeuze voor werfzones en de randvoorwaarden voor specifieke
ruimte-innemende milderende maatregelen die in andere disciplines in dit rapport worden
opgelegd of voorgesteld.
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Ecotoop- en habitatwijziging: verlies en creatie
Ecotoop/habitatverlies doet zich voor bij de inname (verdwijnen) van ecotopen door de
realisatie van de nieuwe weg. Dit houdt zowel ecotoopinname in tijdens de werken als na
uitvoering van het project. De significantie hangt af van de ingenomen oppervlakte (relatief en
absoluut), de ecologische waarde en zeldzaamheid van de ingenomen ecotopen. De
oppervlakte ecotoopverlies wordt gekwantificeerd, rekening houdende met de biologische
waardering volgens de Biologische Waarderingskaart versie 2, aangevuld met een eigen
actualisatie van de waardering.
Ecotoop/habitatcreatie kan eventueel ontstaan door de natuurvriendelijke inrichting van allerlei
randinfrastructuur (bvb. wegbermen, bomenrijen,) of overhoeken. Het MER zal hiervoor
aanbevelingen formuleren.
Dit aspect wordt in rekening gebracht voor de aanlegfase.

Effectbeschrijving Effectbeoordeling significantie
een belangrijk areaal van een waardevol ecotoop ontstaat of optimale
habitatcondities voor een waardevolle soort

Zeer significant
positief

+++

Belangrijke areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het
totale areaal binnen het studiegebied of belangrijke toename van een habitat
van een belangrijke soort

Significant positief ++

beperkte areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het
totale areaal binnen het studiegebied of beperkte toename van de habitat voor
een waardevolle soort

Matig positief +

geen of verwaarloosbare ecotoop/habitatverlies of beperkt areaalverlies van
een minder waardevol ecotoop/soort

Verwaarloosbaar 0

beperkt areaalverlies van een minder waardevol ecotoop in verhouding tot het
totale areaal binnen het studiegebied of inname van een minder waardevol
ecotoop/habitat

Matig negatief -

beperkt areaalverlies van een waardevol ecotoop of habitat van een
waardevolle soort in verhouding tot het totale areaal binnen het studiegebied

Significant
negatief

--

significant areaalverlies van een waardevol tot zeer waardevol ecotoop binnen
het studiegebied of significante afname van habitat van een waardevolle soort

Zeer significant
negatief

---

Effecten via water (o.m. verdroging, beïnvloeding waterkwaliteit, e.d.)
De impact van wijzigingen van de hydrologie wordt geëvalueerd ten aanzien van de aanwezige
natuurtypes en soorten. Dit effect wordt geëvalueerd aan de hand van informatie aangeleverd
vanuit de disciplines grondwater en oppervlaktewater.
Gezien het grondwater op grote diepte voorkomt wordt niet verwacht dat het project, noch
tijdelijk, noch permanent in verdrogingseffecten resulteert buiten de wegzate (zie discipline
grondwater). Dit aspect dient zodoende niet meegenomen te worden bij de discipline fauna en
flora.
Verontreiniging van grond- en/of oppervlaktewater veroorzaakt door calamiteiten (tijdens of na
de werken) of afstromend wegwater kan gevolgen hebben voor de kwaliteit van het
ontvangende ecosysteem. Er zal worden nagegaan welke de mogelijke risico’s (bedreigingen)
zijn en welke de gevoeligheid van de habitats en soorten is die kunnen aangetast worden.
Hiertoe wordt gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit de disciplines bodem, grondwater
en oppervlaktewater. De huidige kwaliteit en waarde van het ecotoop of habitat worden mee
beschouwd bij de effectenevaluatie.

Verstoring
Tijdens de werkzaamheden (graafwerken, aanleg taluds, …) treedt zowel auditieve
(lawaaihinder) als visuele verstoring (lichthinder) op. Voor gevoelige soorten betreft de
menselijke aanwezigheid op zich al een verstoringsbron. Eenmaal de nieuwe wegenis en
kunstwerken worden gebruikt treedt eveneens verstoring op. Het effect van de verstoring is
afhankelijk van de aard, het tijdstip en de duur van de verstoring, van de afstand tot de
verstoringsbron en de gevoeligheid van de fauna en flora.
Op basis van de analyse van de referentiesituatie, waarbij de omgeving van de NO-omleiding
als faunistisch minder belangrijk beoordeeld werd, kan gesteld worden dat het aspect verstoring
in dit MER minder relevant is. Op dit aspect zal zodoende slechts heel kort ingegaan worden.
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Niettemin zal op basis van de resultaten van de discipline geluid (en lucht) kort nagegaan
worden in welke mate de omgevingskwaliteit in het studiegebied wijzigt ten gevolge van de
komst van de weg.

Versnippering en barrièrewerking.
Om het effect van versnippering te evalueren wordt nagegaan in hoeverre de nieuwe
infrastructuur als een barrière kan fungeren voor soorten die gebruik maken van het gebied.
Vanuit de discipline oppervlaktewater kan reeds gesteld worden dat er geen waterlopen
gedwarst worden, zodat dat aspect hier niet meegenomen dient te worden.

Effectbeschrijving Effectbeoordeling Significantie

De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor
belangrijke soorten, samenhang wordt op grote schaal significant
verstoord, permanente barrière of randeffecten; grote impact op belangrijke
soorten/ecotopen

zeer significant negatief ---

De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden;
harde barrière, samenhang wordt lokaal significant verstoord, permanente
barrière of randeffecten; impact op belangrijke soorten/ecotopen

significant negatief --

De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op
migratie, zachte barrière of barrièrewerking reeds aanwezig, tijdelijke
barrière of negatieve randeffecten

matig negatief -

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of samenhang verwaarloosbaar 0

Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende maatregelen
ten aanzien van migratieknelpunten en/of randeffecten.

matig positief +

Een aantal migratiebarrières worden opgeheven; samenhang wordt lokaal
significant verbeterd, lokaal ontstaan nieuwe migratiemogelijkheden,
negatieve randeffecten worden in belangrijke mate gemilderd

significant positief ++

De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden,
migratiebarrières worden opgeheven, samenhang wordt op grote schaal
significant verbeterd, negatieve randeffecten worden opgeheven

zeer significant positief +++

Milderende maatregelen zullen desgevallend gericht zijn op:
· het minimaliseren van ecotoopinname in het algemeen en van waardevolle en zeer

waardevolle ecotopen in het bijzonder en de maximalisatie van ecotoopcreatie door
natuurvriendelijke inrichting van de infrastructuur (bijvoorbeeld wegbermen, langsgrachten,
overhoeken);

· het minimaliseren van verstoring tevens door het nemen van licht- en geluidsbeperkende en
-afschermende maatregelen;

· het minimaliseren van mogelijke verstoring van de hydrologie (zie ook disciplines grond- en
oppervlaktewater);

· het minimaliseren van versnippering en barrièrewerking;
· het maximaal voorkomen van verontreiniging (zie ook bodem, grondwater,

oppervlaktewater);
· het maximaal implementeren van natuurtechnische milieubouw bij inrichting van wegen,

waterpartijen en andere kunstwerken.

15.3.2 Effecten van de aanlegfase

15.3.2.1 Ecotoop- en habitatwijziging

Beide varianten houden in hoofdzaak volgens de BWK een inname in van biologische minder
waardevolle ecotopen (resp. 1,81 ha of 87 % (variant 1) en 1,75 ha of 88 % (variant 2)). Slechts
een beperkt deel van het voorliggend project (resp. 0,27 ha of 13 % en 0,23 ha of 12 % (variant
2)) omvat volgens de BWK biologisch waardevolle en zeer waardevolle ecotopen en elementen.
Vermeldenswaard is hier de aansnijding dwars doorheen een hoogstamboomgaard. Deze
aansnijding kan als negatief beoordeeld worden (-2).
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Voor het overige betreft het ruimtebeslag in waardevolle ecotopen eerder een inname in de
rand ervan, daar waar de biologische waarde in realiteit beperkter is door bvb. het lokaal
ontbreken van de (zeer) waardevolle elementen of het gebruik als stortplaats van groen- en
tuinafval. Bovendien is het projectgebied en haar omgeving van eerder beperkt faunistisch
belang.
De ecotoop- en habitatinname ingevolge het voorliggend project beoordelen we zodoende als
beperkt negatief (-) tot negatief (-2), waarbij deze laatste score toe te schrijven is aan het feit
dat het tracé dwars doorheen de hoogstamboomgaard gaat . Als milderende maatregel wordt
daarom ook voorgesteld om het tracé ter hoogte van de boomgaard meer oostelijk te leggen,
zodat het grootste gedeelte van de boomgaard gevrijwaard kan blijven.
Deze effectgroep is niet onderscheidend voor beide varianten.

Eenheid
1

Eenheid
2/3

Omschrijving BWK Bevindingen Oppervlakte (m²)
Variant 1 Variant 2

Biologisch minder waardevol (m)
bl akker op lemige bodem / 14.440 13.800
hx hp zeer soortenarme, ingezaaide

graslanden met elementen van
soortenarm permanent grasland

/ 1.200 1.330

ua halfopen of open bebouwing
met beplanting

/ 750 765

weg kb- wegenis met lokaal een
bomenrij

1 à 2 bomen uit een niet
aaneensluitende bomenrij

50 50

Complex biologisch minder waardevol en waardevol (mw)
kj hoogstamboomgaard inname van ca. 14 à 18 exemplaren 1.700 1.550

Biologisch waardevol (w)
hp+ hr/kj soortenrijk permanent grasland

met elementen van verruigd
grasland en
hoogstamboomgaard

t.h.v. projectgebied gebruikt als
stortplaats voor tuin- en groenafval

620 620

kt taluds ruigtekruiden in de bermen langs de
Bergerstraat

250 205

Complex biologisch waardevol en zeer waardevol (wz)
hp+ kj/khcr soortenrijk permanent grasland

met elementen van
hoogstamboomgaard en een
houtkant van Meidoorn

t.h.v. projectgebied louter soortenrijk
permanent grasland?

1.820 1.490

Biologisch zeer waardevol (z)
kw hu- houtwal met elementen van

mesofiel hooiland
t.h.v. projectgebied licht verzonken
veldweg tussen een cultuurland en
een grasland met waardevolle bermen

2,5 2,5

De zoekzone voor de aansluiting van het AZ Vesalius op de NO-omleidingweg omvat volgens
de BWK biologisch minder waardevolle ecotopen, meer bepaald akkers (bl). Aan de rand van
deze percelen komt lokaal beperkt opgaand groen voor. Vanuit deze effectgroep wordt
aanbevolen om dit opgaand groen te mijden.

Op heden zijn de locaties van de werfwegen en tijdelijke opslagplaatsen nog niet gekend.
Vanuit deze effectgroep is het aanbevolen om de werfwegen en tijdelijke opslagplaatsen
maximaal te organiseren t.h.v. de percelen die in een latere fase ingenomen worden door de
weginfrastructuur of percelen die op de BWK ingekleurd zijn als minder waardevol.

15.3.2.2 Effecten via water

Vanuit de discipline grondwater en oppervlaktewater wordt m.b.t. de aanlegfase vastgesteld
dat:
· de aanlegfase niet resulteert in een wijziging van de grondwaterkwantiteit.
· er geen directe bedreiging van het grondwater verwacht wordt bij calamiteiten.

Niettemin wordt gesteld dat zo toch calamiteiten optreden, snel en passend dient
opgetreden te worden om de verontreiniging ongedaan te maken en om verspreiding ervan
tegen te gaan.

Zodoende kan aangenomen worden dat er via water ook geen belangrijke indirecte effecten op
fauna en flora te verwachten zijn (0).
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Dit geldt voor beide lengteprofielvarianten.

15.3.2.3 Verstoring

Gezien de beperkte faunistische waarde van de directe omgeving van het projectgebied en het
tijdelijk karakter van de werken, wordt het effect als verwaarloosbaar ingeschat.

15.3.2.4 Versnippering en barrièrewerking

De nieuwe weg snijdt het landschap tussen de Maastrichtersteenweg (N79) en de Baversstraat
(N758) in twee. Er zijn evenwel geen indicaties dat dit gebied een belangrijke faunistische
waarde heeft als leefgebied of als verbinding. Zodoende wordt het effect van versnippering en
barrièrewerking beperkt tot verwaarloosbaar beoordeeld.

15.3.3 Effecten van de exploitatiefase

15.3.3.1 Effecten via water

Het afstromende hemelwater kan in het oppervlaktewatersysteem terechtkomen. Onder de
discipline oppervlaktewater is beschreven in welke mate en met welke stoffen afstromend
hemelwater verontreinigd kan zijn.

15.3.3.2 Verstoring

Gezien de beperkte faunistische waarde van de directe omgeving van het projectgebied, wordt
het effect als verwaarloosbaar tot beperkt negatief ingeschat.

15.3.3.3 Versnippering en barrièrewerking

Bijkomende versnippering en barrièrewerking in de exploitatiefase ontstaat door het gebruik van
de weg. Dit kan in verkeersslachtoffers resulteren.
Gezien de beperkte faunistische waarde van het gebied en het feit dat het gebied een beperkte
verbindingsfunctie heeft, wordt het effect als beperkt negatief ingeschat. Niet tegenstaande dit
kunnen worden er toch biotoopverbeterende en barrièrebeperkende maatregelen voorgesteld.
Zo kunnen de nieuwe wegtaluds op een landschappelijke wijze beplant worden met
doornstruweel (meidoorn en sleedoorn), afgewisseld met grazige vegetatie. Dit versterkt het
landschapsbeeld en sluit mooi aan op de beperkt aanwezig struweelbeplanting langs de
Molenweg. Dit komt bv. typische akker- en ruigtevogels zoals Geelgors en Grasmus ten goede.
Tevens fungeert deze beplanting als hop-over voor vogels en vleermuizen.

15.3.4 Specifieke onderzoeksvragen

15.3.4.1 Randvoorwaarden m.b.t. keuze van extra werfzones (buiten de ruimte voor de
toekomstige wegenis)

Vanuit deze discipline kan gesteld worden dat extra ruimtebeslag in de hoogstamboomgaard
dient vermeden te worden.
Vanuit deze discipline is het aanbevolen om de werfwegen en tijdelijke opslagplaatsen
maximaal te organiseren t.h.v. de percelen die in een latere fase ingenomen worden door de
weginfrastructuur of percelen die op de BWK ingekleurd zijn als minder waardevol.
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15.3.4.2 Randvoorwaarden m.b.t. de aansluiting van het ziekenhuis

De zoekzone voor de aansluiting van het AZ Vesalius op de NO-omleidingweg omvat volgens
de BWK biologisch minder waardevolle ecotopen, meer bepaald akkers (bl). Aan de rand van
deze percelen komt lokaal opgaand groen voor. Vanuit deze effectgroep wordt aanbevolen om
dit opgaand groen te behouden.

15.3.4.3 Randvoorwaarden m.b.t. de inplanting van waterbuffers

Vanuit deze discipline kan gesteld worden dat extra ruimtebeslag in de hoogstamboomgaard bij
voorkeur vermeden wordt. Ook wordt het best vermeden dat voor de aanleg opgaand groen
moet verdwijnen. Voor het overige gelden er niet echt restricties voor de locatiekeuze van de
nodige waterbuffers.

15.4 Effectbespreking en beoordeling ten opzichte van relevante ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingsscenario’s die de huidige situatie zoals hierboven beschreven voor
het projectgebied en directe omgeving op ruimtelijk vlak noemenswaardig wijzigen.

De effectbespreking kan hier aldus behouden blijven.

15.5 Milderende maatregelen

Vanuit de discipline fauna en flora wordt als milderende maatregel
voorgesteld om het tracé ter hoogte van de boomgaard meer
oostelijk te leggen, zodat het grootste gedeelte van de boomgaard
gevrijwaard kan blijven (indicatieve verschuiving zie figuur
hiernaast).

Daarnaast worden er ook biotoopverbeterende en
barrièrebeperkende maatregelen voorgesteld. Zo kunnen de
nieuwe wegtaluds op een landschappelijke wijze beplant worden
met doornstruweel (meidoorn en sleedoorn), afgewisseld met
grazige vegetatie. Dit versterkt het landschapsbeeld en sluit mooi
aan op de beperkt aanwezig struweelbeplanting langs de
Molenweg.
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15.6 Synthese

Er worden geen grote problemen verwacht ten aanzien van de discipline fauna en flora. Er
treedt hoofdzakelijk ruimtebeslag op ter hoogte van ecotopen met beperkte ecologische
waarde. Uitzondering hierop is de aansnijding centraal door een hoogstamboomgaard. Vanuit
de discipline fauna en flora wordt daarom als milderende maatregel voorgesteld om het tracé
ter hoogte van de boomgaard meer oostelijk te leggen, zodat het grootste gedeelte van de
boomgaard gevrijwaard kan blijven
Er worden geen belangrijke effecten verwacht wat verstoring of versnippering/barrièrevorming
betreft. Niettemin worden biotoopverbeterende en barrièrebeperkende maatregelen
voorgesteld. Zo kunnen de nieuwe wegtaluds op een landschappelijke wijze beplant worden
met doornstruweel (meidoorn en sleedoorn), afgewisseld met grazige vegetatie. Dit versterkt
het landschapsbeeld en sluit mooi aan op de beperkt aanwezig struweelbeplanting langs de
Molenweg.
Ook via water zijn er geen problemen te verwachten voor deze discipline.
Dit geldt voor beide lengtevarianten.

Voor de eenvormigheid van de synthesetabellen over alle disciplines heen, wordt in de tabel
hieronder de beoordeling van alle effectgroepen aangegeven voor zowel de geplande situatie 1
(situatie 2025 zonder ZO-omleiding) en 2 (situatie 2025 zonder ZO-omleiding) als voor de
lengteprofielvarianten 1 en 2. Waar de verschillen tussen beide toekomstige scenario’s of beide
lengteprofielvarianten niet spelen, zullen beide telkens uiteraard dezelfde score krijgen.

Beoordeling
vóór milderende maatregelen

Beoordeling
incl milderende maatregelen

Geplande toestand 1 Geplande toestand 2 Geplande toestand 1 Geplande toestand 2
Lengteprofielvariant Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2

Aanlegfase
Ecotoop- en
habitatwijziging

-- -- -- -- - - - -

Effecten via water 0 0 0 0 0 0 0 0
Verstoring - - - - - - - -
Versnippering en
barrièrewerking

- - - - - - - -

Exploitatiefase
Effecten via water 0 0 0 0 0 0 0 0
Verstoring - - - - - - - -
Versnippering en
barrièrewerking

- - - - - - - -

15.7 Leemten in de kennis
-

15.8 Voorstellen voor postmonitoring en evaluatie
-
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16 Landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie

16.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de
effecten van die ingrepen zich manifesteren op het landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie.
Het studiegebied omvat minimaal het projectgebied. De omvang van het studiegebied kan
verruimd worden in functie van de visuele impact van de geplande ontwikkelingen (perceptieve
kenmerken). Deze omgeving wordt afgebakend tot 1.500 m, de afstand tot waar stereoscopisch
zicht mogelijk is.

16.2 Beschrijving van de referentiesituatie

16.2.1 Methodologie

Macroniveau
Een situering en beschrijving van de landschapstypologie en cultuurhistorische context gebeurt
aan de hand van de indeling van de landschappen in traditionele landschappen (naar Antrop en
Van Damme, 1995). Deze indeling geeft per traditioneel landschap de karakteristieke
landschapstypes op macroniveau weer. Voor elk traditioneel landschap zijn
beleidswenselijkheden geformuleerd die kunnen gebruikt worden als toetsingskader bij de
effectbespreking. Het projectgebied situeert zich ter hoogte van het traditionele landschap
‘Boomgaardgebied van Tongeren-Borgloon’ (620030), behorende tot droog Haspengouw.

Mesoniveau
Op mesoniveau gebeurt een analyse van de cultuurhistorische kenmerken, structuurelementen
en van de perceptieve elementen in de onmiddellijke omgeving van het projectgebied. Hierbij
worden onder andere de landschaps- en erfgoedwaarden beschreven, i.c. ankerplaatsen,
beschermd erfgoed, archeologische sites, …
Deze beschrijving gebeurt aan de hand van de landschapsatlas, luchtfoto’s, de centrale
archeologische inventaris (CAI), de inventaris bouwkundig erfgoed en van eigen terreinbezoek.
In de omgeving van het projectgebied zijn enkele erfgoedwaarden aanwezig. Zo is het
landschap ten oosten van het dorpje Berg beschermd ‘Galgenberg’. Ten zuiden van het
projectgebied is de vallei van de Jeker ook beschermd als landschap ‘Park van de Oostelijke
Jeker’. Dit gebied is tevens aangeduid als ankerplaats ‘Jekervallei tussen Tongeren en Mal’
(A70009). Ook ten noorden van het projectgebied bevindt zich een ankerplaats ‘Kasteeldomein
van ’s Herenelderen’ (A70010) (kaart 16.1). Ter hoogte en in de omgeving van het
projectgebied zijn volgens de CAI (Centrale Archeologische Inventaris) verschillende vondsten
gedaan van archeologische relicten uit diverse perioden.

De cultuurhistorische evolutie van het projectgebied zal worden beschreven op basis van
historisch kaartmateriaal, zoals de Ferrariskaart (ca. 1777) en Vandermaelenkaart (1850), en
andere historische bronnen.
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Microniveau
Op microniveau gebeurt een beschrijving van de landschapselementen en –componenten. In
deze beschrijving wordt onder meer aandacht besteed aan de positieve en negatieve
beelddragers binnen het projectgebied.
Het landschap is ter hoogte van het projectgebied kleinschalig en versnipperd. Het gebied wordt
bepaald door de lintbebouwing langs de N79 en de N758 (negatieve beelddrager), het
algemeen ziekenhuis (negatieve beelddrager) en het zicht op de kern Berg (positieve
beelddrager). Het reliëf is sterk bepalend. Het agrarisch gebruik van de percelen overweegt
maar worden omgeven door de tuinen van de woningen in de omliggende straten. Er zijn
relicten van kleine landschapselementen en bosbestanden (positieve beelddragers).

16.2.2 Beschrijving op macroniveau

Het projectgebied situeert zich ter hoogte van het traditionele landschap ‘Boomgaardgebied van
Tongeren-Borgloon’ (620030), behorende tot droog Haspengouw (62000).
Droog Haspengouw bestaat uit een open landbouwgebied op golvende plateaus, doorsneden
met smalle valleien. Het landschap wordt bepaald door de kleine hoopdorpen op korte afstand
van elkaar en grote geïsoleerde hoeven. Het landschapsbeeld wordt gevormd door verspreide
bosjes, wijdse panoramische zichten op de plateaus, kortere zichten in de valleien en
doorkijken in de hoopdorpen en geïsoleerde (kasteel)hoeven. Deze elementen vormen de
structurerende beelddragers van de open talrijke kleine geomorfologische,
cultuurlandschappelijke, archeologische en biotische elementen en hebben een sterk
structurerend vermogen door hun opvallendheid in de open ruimte.
Ten aanzien van dit traditionele landschap worden volgende wenselijkheden geformuleerd:
· maximaal behoud van de eigen landschappelijke identiteit van open field op een

gedifferentieerde manier voor de verschillende subeenheden (behoud regionale diversiteit)
door behoud van de hoofdfunctie landbouw;

· weren lintbebouwing en open veld-verkavelingen;
· vrijwaren van het aparte kleinschalige gesloten landschap van de valleien als structurerend

element;
· maximaal behoud en herstel van kleine (lineaire) landschapselementen; groenconnectiviteit

verbeteren;
· zorg voor het bouwkundig en archeologisch patrimonium;
· bijzondere aandacht voor het afremmen van de bodemerosie in het kader van duurzame

ontwikkeling.

16.2.3 Beschrijving op mesoniveau

Cultuurhistorische ontwikkeling
Het projectgebied ligt ten oosten van het (compact) stedelijk gebied van Tongen en ten westen
van de kern van Berg. Berg is een zeer oude nederzetting, met vondsten uit de prehistorie en
aanzienlijke resten uit de Romeinse tijd. Sporen uit de Merovingische periode (graven) duiden
op een continue bewoning. De naam verwijst naar de hoge ligging; eerste vermelding in 1079
als Berge.
Ten tijde van Ferraris (ca. 1771-1778) bestond het projectgebied uit landbouwgebied
(akkerland). De bebouwing in de directe nabijheid van het projectgebied was beperkt tot de kern
van Berg. De bebouwing behorende tot de kern van Tongeren bleef beperkt tot binnen de
stadswallen. De rest was voornamelijk onbebouwd terrein (landbouwgebied).
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Figuur 16-1: Uittreksel Ferrariskaart projectgebied en omgeving

Op de Vandermaelenkaart (ca. 1846-1854) is het beeld nog grotendeels gelijkaardig. Wel zijn er
enkele nieuwe infrastructuren te zien, zoals de Maastrichtersteenweg (N79), aangelegd in 1806
die aansluit op het projectgebied, en de spoorlijn meer naar het westen toe. Het projectgebied
en de omgeving bestaat nog steeds uit open (landbouw)gebied.

Figuur 16-2: Uittreksel Vandermaelenkaart projectgebied en omgeving
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De bebouwing tussen de spoorlijn en de stadswallen breidt uit in de loop van de 19de eeuw. In
de loop van de 20ste breidt de bebouwing extra muros steeds verder uit, met onder andere een
woonwijk iets ten westen van het projectgebied, gelegen tussen de Maastrichtersteenweg in het
zuiden en de spoorlijn in het westen en noorden. Maar ook lintbebouwing langs de
Maastrichtersteen N79 in het zuiden van het projectgebied en langs de Baverstraat N758 in het
noorden van het projectgebied. In 1991 opende de fusiekliniek AZ Vesalius zich aansluitend ten
westen van het projectgebied.

Erfgoedwaarden

· Landschapsatlas (kaart 16.1)
In het noordoosten grenst het projectgebied nagenoeg aan een landschapsatlasrelict
‘Kasteeldomein van 's Herenelderen en het brongebied van de Demer’ (ID300274). Dit
landschapsatlasrelict omvat het oude kasteeldomein van 's Herenelderen, gelegen in de
Demervallei vlakbij het brongebied van de rivier. Het gelijknamige dorp is een typisch
kasteeldorp dat zich ontwikkelde in de riviervallei rondom de historische cluster van kasteel en
kerk. Het omringende landschap wordt gedomineerd door beboste beekvalleien afgewisseld
met uitgestrekte akkers op de plateaus, kleine zones historisch bos en hoogstamboomgaarden.
Binnen de ankerplaats liggen nog enkele oude hoeves.
Ten zuiden van het projectgebied, op ca. 250 m afstand, ligt het landschapsatlasrelict
‘Jekervallei tussen Tongeren en Mal (ID135255).

· Bouwkundig en beschermd erfgoed (Kaart 16.1)
Ter hoogte van het projectgebied zelf zijn geen bouwkundige of beschermde relicten gelegen.
De dichtstbijzijnde relicten zijn gelegen binnen de kern van Berg ten oosten van het
projectgebied. Ter hoogte van de kern van Berg, op ca. 350 m afstand en meer, liggen met
name:

° Beschermd monument ‘St.Martinuskerk’ (OL002637) (19/01/1935). De kerk dateert uit eind
11de - begin 12ste eeuw (Romaans). De toren dateert vermoedelijk uit de 13de eeuw. De kerk
werd verschillende keren gerestaureerd. De kerk heeft een merkwaardige, zeer hoge
ligging. De Parochiekerk int-Martinus is tevens opgenomen in de inventaris bouwkundig
erfgoed (ID37432).

° ‘Waterput’ (ID37434) opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed en gelegen in de
Godensteenstraat te Berg

° ‘Pastorie’ (ID37433) opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, gelegen in de
Bergerstraat 86 te Berg.

° ‘Burgerhuis’ (ID37435) opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed, gelegen in de
Godensteenstraat 11 te Berg.

Verder ligt er nog een beschermd landschap op ca. 300 m ten zuiden van het projectgebied,
zijnde ‘Park Oostelijke Jeker’ (OL000031), en één op ca. 650 m ten oosten van het
projectgebied, zijnde ‘Galgenberg’ (OL000032).

· Archeologie (kaart 16.2)
De Centrale Archeologische Inventaris maakt melding van verschillende archeologische
vindplaatsen ter hoogte van en in de directe omgeving van het projectgebied zelf.

° ‘Bergerstraat-Molenweg’ (CAI161678): gesitueerd op het hoogste punt ter hoogte van het
projectgebied. Op basis van veldprospectie (2012) zijn vondsten (concentratie) gedaan van
lithisch materiaal uit de Steentijd (Neolithicum).

° ‘Baversstraat III’ (CAI207734); gesitueerd langs het projectgebied ter hoogte van de bocht
aan het ziekenhuis. Op basis van veldprospectie (2014) werd een losse vondst gedaan van
een middeleeuwse zilveren munt.

° ‘Achter de Kwees’ (CAI700827): gesitueerd ter hoogte van het projectgebied nabij de
kruising met de Baversstraat. Op basis van metaaldetectie werd een losse vondst gedaan
van een Vroeg-Romeinse gouden munt.
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° ‘Maastrichtersteenweg II’ (CAI700826): gesitueerd nabij de kruising met de
Maastrichtersteenweg. Hier werd een toevalvondst gedaan van een Laat-Romeinse munt.

° ‘Molenstraat-Bergerstraat’ (CAI207690): gesitueerd ca. 701 m ten oosten van het
projectgebied. Op basis van metaaldetectie(2014) werd een losse vondst gedaan van een
zilveren munt uit de Late IJzertijd.

° ‘Bergerstraat’ (CAI208137): gesitueerd ca. 180 m ten oosten van het projectgebied. Op
basis van metaaldetectie (2015) werd een losse vondst gedaan van een munt uit de
Vroeg-Romeinse tijd.

° ‘Waterreservoir’ (CAI700822): gesitueerd ca. 180 m ten westen van het projectgebied. Op
basis van onder andere metaaldetectie en veldprospectie werden vondsten gedaan van
Vroeg-Romeinse en Middeleeuwse munten, mogelijk Romeins bouwmateriaal en resten
van een Midden-Romeinse villa.

° ‘Hazelereik’ (CAI207895): gesitueerd ca. 200 m ten westen van het projectgebied. Op
basis van metaaldetectie (2014) werd een losse vondst gedaan van een zilveren munt uit
de Romeinse tijd.

° ‘Baversstraat I’ (CAI150092): gesitueerd ca. 200 m ten noordwesten van het
projectgebied. Op basis van mechanische prospectie en metaaldetectie werden losse
vondsten gedaan van artefacten uit Romeinse, Middeleeuwse periode, alsook uit de 20ste

eeuw (oorlogsmateriaal).
In de ruimere omgeving zijn nog vele andere vondsten gemeld. Overigens is het gekende
archeologische erfgoed slechts een beperkte fractie van het gehele archeologische erfgoed. De
hoeveelheid ongekend erfgoed is vele malen groter. Aan de hand van beschikbare
informatiebronnen (zoals gekende vondsten, hoogtemodel, bodemkaart, historische kaarten, ,..)
kan een verdere inschatting worden gemaakt. Het projectgebied situeert zich grotendeels op
een heuvelruggen en wordt gekenmerkt door droge leemgrond. Hoewel deze heuvelruggen
onder invloed zijn van erosie bezitten ze toch een groot potentieel aan archeologisch erfgoed.
Dit blijkt uit de archeologische vondsten ter hoogte en in de omgeving van het projectgebied,
alsook uit archeologisch onderzoek in de omgeving. Zo werden bij archeologisch
(voor)onderzoek op heuvelruggen rondom Tongeren verscheidene vondsten en sporen uit de
paleolithische tot de postmiddeleeuwse periode alsook vondsten uit de Wereldoorlogen
gevonden. Algemeen staat de regio bekend om een archeologisch rijke zone, met sites van de
steentijd tot de Middeleeuwse periode, met voornamelijk zeer veel Romeinse relicten.

Landschappelijke structuur
De landschappelijke structuur ter hoogte van het studiegebied wordt bepaald door de variatie
aan halfopen zichten, enerzijds begrensd door de (historische) bebouwing en enkele
boomgaarden en anderzijds door bomenrijen, stroken bos en graslanden beplant met
populieren. Het gebied wordt verder gekenmerkt door golvende plateaus. Het projectgebied zelf
is gelegen op (de top van ) zo’n plateau, aansluitend bij de stedelijke kern van Tongeren in het
westen.

16.2.4 Beschrijving op microniveau

Het projectgebied betreft een open landbouwgebied, maar wordt versnipperd en verstoord door
nieuwe infrastructuur en bebouwing. Zo wordt het projectgebied omgeven door het ziekenhuis
en een woonwijk bij de stedelijke kern van Tongeren in het westen, de lintbebouwing langs de
Baversstraat (N758) in het noorden, de dorpskern van Berg in het oosten en de lintbebouwing
langs de Maastrichtersteenweg (N79) in het zuiden.
Het reliëf is er bepalend voor het landschap en is zichtbegrenzend. Het gebied is gelegen op
een plateau, waardoor de omgeving goed waarneembaar is vanuit het projectgebied. Het
hoogste deel van het plateau situeert zich ter hoogte van de kruising van het projectgebied met
de Bergerstraat en daalt naar het noorden en zuiden toe.

Er is geen bebouwing aanwezig ter hoogte van het projectgebied. Het projectgebied zelf
bestaat uit landbouwgebied, voornamelijk akkerland, maar ook weiland en een
hoogstamboomgaard. In de omgeving komen een aantal kleine landschapselementen voor,
waaronder houtkanten, taluds, begroeide bermen, hoogstamboomgaard, holle weg (deel van de
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Molenweg aansluitend ten zuiden van de kruising met het projectgebied). Deze kleine
landschapselementen en het open landbouwlandschap in het algemeen vormen positieve
beelddragers.
Langs de Bergerstaat op de top van het plateau ligt een geïsoleerde gebouw, een
feestzaal/hotel ‘Trappenberg’, ten westen van het projectgebied.

In het westen grenst het projectgebied aan het ziekenhuis AZ Vesalius. Dit ziekenhuis is goed
zichtbaar vanuit de openruimte ter hoogte van het projectgebied en de omgeving, en vormt een
negatieve beelddrager en verstoring van het open landschap binnen de omgeving. Ook de N79
in het zuiden, en de N758 in het noorden met bijhorende lintbebouwing zijn negatieve
beelddragers.
Vanop de top van het plateau, ter hoogte van het projectgebied is de kerk van Berg, door de
hoge ligging, duidelijk zichtbaar. Deze kerk vormt, samen met het dorp Berg, een positieve
beelddrager.

16.2.5 Relevante ontwikkelingsscenario’s

Er zijn geen ontwikkelingsscenario’s die de huidige situatie zoals hierboven beschreven voor
het projectgebied en directe omgeving op ruimtelijk vlak noemenswaardig wijzigen.

De komst van de zuidoostelijke omleidingsweg wordt hier niet als een ontwikkelingsscenario,
maar wel als een toekomstige referentiesituatie (referentiesituatie 2) beschouwd.
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16.3 Effectbespreking en –beoordeling

16.3.1 Methodologie

De effecten op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden beschreven en
beoordeeld volgens de volgende effectgroepen:
· wijziging landschappelijke structuur en relaties;
· wijziging erfgoedwaarden;
· wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde.
De effectgroep belevingswaarde wordt vermeld ter wille van de volledigheid van het
richtlijnenboek. Aangezien het hier gaat om impact die de ingrepen hebben op de receptor
‘mens’ wordt dit aspect behandelen onder de desbetreffende discipline.

Voor elke effectgroep wordt steeds rekening gehouden met volgende algemene criteria:
· grootte van de impact van het effect (‘werkingsgebied’),
· duur van het effect.

Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie kunnen nooit volledig uit kwantitatieve grootheden bestaan door de complexiteit en
het holistisch karakter van het studieobject. De beoordeling in de verschillende effectengroepen
zal daarom enerzijds steunen op objectieve criteriawaarden en anderzijds op onderzoek met
betrekking tot invloed op omgevingsfactoren, perceptie en gedrag. De cultuurhistorie, zowel
natuurwetenschappelijk als cultuurhistorisch, hanteert het criterium van erfgoedwaarde. Dit
heeft in essentie betrekking op het archeologisch patrimonium, het bouwkundig erfgoed, de
historisch-geografische elementen en structuren. Daarnaast speelt de visueel ruimtelijke
samenhang (dorps- en stadsgezichten) en het statuut van het relict (al dan niet beschermd) een
belangrijke rol.

Wijziging landschappelijke structuur en relaties
Deze effectgroep behandelt de wijziging van landschapsecologische en hydrografische
structuren, wijziging in landgebruik en percelering (grootte, vorm, …), wijziging van het
microreliëf, de wijziging van functionele relaties, … Dit zijn criteria die mee het effect bepalen
binnen de effectgroep. Nieuwe infrastructuren kunnen namelijk leiden tot een functionele
versnippering van het actuele gebruik en verandering in toegankelijkheid.
Graafwerken leiden tot veranderingen van geomorfologische elementen. Een beschrijving en
beoordeling van deze effectgroep gebeurt in afstemming met de disciplines bodem, water en
fauna en flora.

Voor de beoordeling van de effectengroep landschappelijke structuur en relaties wordt volgend
significantiekader als leidraad gebruikt, de significantie wordt o.a. bepaald door de graad van
verandering, de mate van samenhang en de mate van versnippering.

Wijziging landschapsstructuur en –relaties Effectbeschrijving Significantie
Globaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties Aanzienlijk positief +++
Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle structuren of relaties of
globaal herstel of opwaardering minder waardevolle structuren of relaties

Positief ++

Lokaal herstel of opwaardering van landschapsstructuur en –relaties Beperkt positief +
Geen impact op samenhang of verstoring van processen Verwaarloosbaar 0

Beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschapsstructuur en –
relaties of beperkte verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties

Beperkt negatief -

Vrij beperkte verstoring of versnippering van waardevolle structuren of
relaties of een sterke, globale verstoring van reeds aangetaste structuren of
relaties

Negatief --

Verstoring of versnippering van waardevolle structuren of relaties Aanzienlijk negatief ---
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Wijziging erfgoedwaarden
Binnen deze effectgroep wordt aandacht geschonken aan het bouwkundig erfgoed, de
beschermde erfgoedwaarden en ankerplaatsen en andere historisch-geografische elementen
en structuren, … Belangrijke criteria die de beoordeling van het effect mee bepalen, zijn onder
andere: frequentie van voorkomen van het landschapselement, de ouderdom, de aard, de
grootte, het aantal, kwetsbaarheid, gaafheid, contextwaarde, bescherming, …
Er wordt voorgesteld volgende waardering van het erfgoed te hanteren:

ZEER HOGE ERFGOEDWAARDE
- Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed
- Ankerplaats, erfgoedlandschap
- Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap

HOGE ERFGOEDWAARDE
- Relictzone
- Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap
- lijnrelict, puntrelict
- Inventaris bouwkundig erfgoed
MATIGE ERFGOEDWAARDE
- beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen landschapselement/landschap of gebouwen
WEINIG ERFGOEDWAARDE
- overige
- structureel aangetast landschap of gebouwen
ZEER HOGE ERFGOEDWAARDE
- Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed
- Ankerplaats, erfgoedlandschap
- Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap
HOGE ERFGOEDWAARDE
- Relictzone
- Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap
- lijnrelict, puntrelict
- Inventaris bouwkundig erfgoed
MATIGE ERFGOEDWAARDE
- beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen landschapselement/landschap of gebouwen

WEINIG ERFGOEDWAARDE
- overige
- structureel aangetast landschap of gebouwen

Naast de waarde van het erfgoed is eveneens de aard van de ingreep bepalend voor de
significantie. Hierbij worden volgende categorieën onderscheiden: vernielen (afbraak),
aantasting, beïnvloeding ensemblewaarde, beïnvloeding contextwaarde, restauratie/renovatie.

Ten aanzien van cultuurhistorisch waardevolle relicten /bouwkundig erfgoed wordt onderstaand
significantiekader als leidraad gehanteerd. Dit is samengesteld door de ingrepen te combineren
met de waarde van het erfgoed en kan aangereikt worden als middel om de beoordeling van de
effecten als gevolg van voorliggende plannen te objectiveren. Het significantiekader is niet
absoluut en vormt louter een leidraad.

Wijziging erfgoedwaarde
weinig
erfgoedwaarde

matige
Erfgoedwaarde

Hoge
erfgoedwaarde

Zeer hoge
erfgoedwaarde

Vernielen (afbraak) - -- --- ---
Aantasting 0 - -- ---
Beïnvloeding ensemblewaarde 0 -/-- --/--- --

Beïnvloeding contextwaarde 0 -/-- --/--- --
Restauratie/renovatie + + ++ +++
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Naast aandacht voor het bovengrondse erfgoed gaat eveneens aandacht uit naar archeologie.
De significantie van de aantasting van het archeologisch erfgoed hangt o.a. af van: type ingreep
(bodemcompactie, bemaling, vergravingen, …), duur van de ingreep, omvang van de ingreep,
mate dat in omgeving reeds archeologisch erfgoed aanwezig is. De aanwezigheid van gekend
archeologisch materiaal is echter een dubieuze factor. Het gekende archeologische erfgoed is
immers slechts een fractie van het gehele archeologische erfgoed. De hoeveelheid ongekend
erfgoed is vele malen groter.

Ten aanzien van archeologie wordt volgend significatiekader als leidraad gehanteerd.

Wijziging erfgoedwaarde – archeologie Effectbeschrijving Significantie
Geen ingreep (compactie, vergraving, bemaling) in de bodem. Of ingrepen in
bodem zonder potentie voor archeologische en historische waarden

Verwaarloosbaar 0

Mogelijke fysieke aantasting (door vergraving, bodemtechnische ingrepen of
verandering van de grondwaterstand). Beperkte grondwerkzaamheden of
andere ingrepen (compactie of bemaling) in verstoorde en vergraven bodem.
Lage tot matige potentie voor archeologische en historische waarden

Beperkt negatief -

Grondwerkzaamheden in beperkt verstoorde en/of vergraven bodem. Matig
tot hoge potentie voor archeologische en historische waarden

negatief --

Grondwerkzaamheden in onverstoorde bodem. Hoge potentie voor
archeologische en historische waarden

Aanzienlijk negatief ---

Wijziging perceptieve kenmerken
Deze effectgroep behandelt hoofdzakelijk visuele (bijvoorbeeld aanbrengen nieuwe taluds) en
auditieve effecten. Deze effecten kunnen een verandering van de aard van het landschapstype
veroorzaken. Effecten hangen onder meer af van schaalvergroting of –verkleining, toevoegen
(het wegtracé) en verwijderen van elementen (door de inplanting van het tracé), inpasbaarheid,
de mate van openheid, zichtbaarheid van de ingrepen, … De landschappelijke inkleding van de
nieuwe infrastructuur en bijhorende kunstwerken is in dit opzicht van bijzonder belang.

Wijziging landschapsstructuur en –relaties Effectbeschrijving Significantie
Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken,
waardevolle positieve beelddragers

Aanzienlijk positief +++

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken positief ++
Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken Beperkt positief +
Geen impact op perceptieve kenmerken of zeer beperkte impact op reeds
sterk aangetaste kenmerken

Verwaarloosbaar 0

Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken Beperkt negatief -
Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken negatief --

Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken Aanzienlijk negatief ---

16.3.2 Effecten van de aanlegfase

16.3.2.1 Wijziging landschappelijke structuur en relaties

De realisatie van voorliggend project, zijnde de aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg,
zal reeds tijdens de aanlegfase gepaard gaan met aantasting van de landschappelijke
structuren en relaties ter hoogte van het projectgebied.

Het projectgebied situeert zich in een open landbouwlandschap. In het noorden, westen en
zuiden wordt dit open landschap weliswaar doorsneden en versnipperd door bestaande
infrastructuur en bebouwing (N79, N758, Hazelereik en bebouwing), maar door de deels hogere
ligging van het projectgebied bestaat er wel een zekere visuele relatie en samenhang met het
omringende open landschap meer naar het noorden, oosten en zuiden.
Door de inrichting van een weg wordt het open landschap doorsneden en schuift de verstoring
en versnippering van het open landschap verder op in oostelijke richting. Het stuk open
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landbouwgebied tussen de weg en de woonwijk ter hoogte van Hazelereik wordt zo afgesneden
van de rest van het open landschap. Dit deel wordt echter in de huidige situatie in belangrijke
mate al verstoord en aangesneden ten gevolge van de aanwezigheid van het ziekenhuis. Toch
zorgt de weg voor een bijkomende functionele versnippering van het open landbouwlandschap.
Naast een doorsnijding van deze grotere landschappelijke eenheid, zorgt de aanleg van het
tracé voor een aantasting/doorsnijding van enkele landschapselementen, zijnde een
hoogstamboomgaard, holle weg en historische verbindingen ter hoogte van Molenweg en
Bergerstraat (cfr. Ferrariskaart). De hoogstamboomgaard wordt centraal doorkruist. De
aansnijding betekent dus een versnippering van deze waardevolle, weliswaar kleinschalige
structuur. Deze aansnijding kan als negatief (--) beoordeeld worden
De historische verbindingen ter hoogte van de Molenweg en Bergerstraat worden op vandaag
voornamelijk gebruikt ter ontsluiting van de landbouwpercelen en voor zachte weggebruikers.
De verbinding van de Molenweg voor zachte weggebruikers wordt met het project hersteld
(parallelweg langs omleidingsweg). De Molenweg is deels als holle weg ontwikkeld. De
doorsnijding is langs het noordelijke uiteinde van het gedeelte holle weg, en heeft bijgevolg een
beperkte impact op deze waardevolle structuur. Voor de Bergerstraat betekent de doorsnijding
een barrière van deze historische verbinding op lokaal niveau.

De realisatie van voorliggend project zal dus enerzijds zorgen voor een aantasting van de
cultuurhistorisch landschappelijke structuur op mesoschaal, waarbij het open
landbouwlandschap ten oosten van Tongeren verder aangesneden en versnipperd wordt.
Anderzijds is deze zone op vandaag reeds gedeeltelijk verstoord, voornamelijk door de
aanwezigheid van het ziekenhuis. De nieuwe weginfrastructuur wordt aansluitend bij de
ziekenhuissite voorzien. De hoogstamboomgaard onttrekt het ziekenhuis momenteel evenwel
gedeeltelijk uit het zicht vanuit zuidoostelijke richting. De aansnijding ervan maakt het
ziekenhuis meer zichtbaar. Op microschaal zal het project resulteren in de aantasting van kleine
landschapsstructuren (KLE’s) en lokale historische verbindingen.
Gezien het gaat om de aanlegfase zal het enerzijds gaan om een tijdelijk effect (werf) dat
beperkt negatief beoordeeld wordt (-), anderzijds zal het grootste deel van de
hoogstamboomgaard definitief verdwijnen. Dit laatste wordt negatief beoordeeld (--).  Vanuit het
MER wordt voorgesteld om het tracé ter hoogte van de boomgaard meer oostelijk te leggen,
zodat het grootste gedeelte van de boomgaard gevrijwaard kan blijven (zie paragraaf met
milderende maatregelen § 16.5).

De functionele relaties die wijzigen tijdens de werken worden behandeld binnen de disciplines
mens en mobiliteit. Het verdwijnen van ecotopen en ecologische versnippering wordt besproken
in de discipline fauna en flora.

16.3.2.2 Wijziging erfgoedwaarde

Voor de aanleg van de weginfrastructuur zijn talrijke vergravingen en ophogingen (afhankelijke
van de uitvoeringsvariant) noodzakelijk en wordt zwaar materieel ingezet. De vergravingen
kunnen er toe leiden dat gekend en ongekend archeologisch erfgoed wordt aangetast of
vernietigd. Op basis van de beschrijving van de referentiesituatie blijkt dat er ter hoogte van en
in de omgeving van het projectgebied talrijke archeologische sporen aanwezig zijn. Overigens
is de bodem ter hoogte van de aan te leggen weg grotendeels niet verstoord.
Directe impact op het archeologisch patrimonium kan bijgevolg ontstaan door de uitgravingen
die nodig zijn voor de aanleg van de weginfrastructuur, zoals de insnijding in het maaiveld
(omvang afhankelijk van lengteprofielvariant), aanleg afwateringsgracht, … Ook voor de aanleg
van het weg zelf is een zekere afgraving van de bovenste bodemlagen noodzakelijk.

Naast deze directe impact zijn er ook een aantal andere bodemverstorende activiteiten die
gepaard gaan met de aanlegfase, zoals de creatie van werkzones, het gebruik van zware
materialen (kranen, vrachtwagens, …), ophoging maaiveld (lengteprofielvariant2). Deze
ingrepen hebben allemaal een verschillende impact op het bodemarchief. De bodem in deze
zones kan samengedrukt raken door de uitgevoerde activiteiten en bijgevolg het bodemarchief
aantasten.
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Gezien de vrij diepe ligging van de grondwatertafel en samenhangend daarmee het feit er
vermoedelijk geen bemaling nodig is (zie discipline grondwater), wordt er geen impact verwacht
ten gevolg van de wijziging van de grondwaterstand.

Gezien de ligging van het projectgebied in een omgeving met een hoge archeologische potentie
(zie beschrijving referentiesituatie), met reeds talrijke geïnventariseerde archeologische
vondsten, en de beperkte verstoring van de bodem (geploegde en geërodeerde bodem), zal de
kans zeer groot zijn dat er tijdens de werken archeologische sites worden aangesneden. Het
effect op het archeologisch erfgoed kan bijgevolg als aanzienlijk negatief (---) beoordeeld
worden.

Aangezien de bedreiging van archeologische waarden hoofdzakelijk rechtstreeks (fysiek) is, is
een archeologisch vooronderzoek noodzakelijk. Dit zeker op de plaatsen waar vergraven wordt
(zone van insnijding, weg, grachten, …), maar ook waar de weg eventueel in ophoging zou
liggen.

Gezien de werfzones nog niet gekend zijn, is het aan te bevelen deze zo veel mogelijk te
organiseren ter hoogte van de ruimte voor de toekomstige wegenis. Indien de werfzones buiten
deze zones worden ingericht, ter hoogte van niet of weinig verstoorde bodem, dienen
maatregelen te worden genomen om verstoring van de bodem te vermijden of indien het
bodemarchief niet voldoende beschermd kan worden dient het archeologisch vooronderzoek te
worden uitgebreid naar deze werfzones.

Daar de omgevingsvergunningsaanvraag van voorliggende project wordt ingediend na 31 mei
2016 zal deze, in functie van het nieuwe onroerend erfgoeddecreet 12 juli 2013 en de
gefaseerde inwerkingtreding van het archeologieluik, vergezeld moeten zijn van een bekrach
tigde archeologienota.
De al dan niet verplichte opmaak en toevoeging van een archeologienota is afhankelijk van de
een aantal drempelwaarden (Onroerenderfgoeddecreet art.5.4.1; gewijzigd bij decreet van 7 juli
2017).
Een bekrachtigde archeologienota is verplicht in volgende situaties:

1. aanvragen met betrekking tot percelen die gelegen zijn in een voorlopig of definitief
beschermde archeologische site;

2. aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 100 m² of meer
beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning
betrekking heeft 300 m² of meer bedraagt en waarbij de betrokken percelen geheel of
gedeeltelijk gelegen zijn in archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde
inventaris van archeologische zones;

3. aanvragen waarbij de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem 1000 m² of meer
beslaat en de totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning
betrekking heeft 3000 m² of meer bedraagt en waarbij de percelen volledig gelegen zijn
buiten archeologische zones, opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones.

De aanvrager van een omgevingsvergunningsaanvraag wordt van die verplichting vrijgesteld:
4. indien de aanvraag betrekking heeft op een gebied waar geen archeologisch erfgoed te

verwachten valt, zoals vastgesteld door de Vlaamse Regering;
5. indien de aanvraag betrekking heeft op werkzaamheden binnen het gabarit van

bestaande lijninfrastructuur en haar aanhorigheden;
6. indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de

totale oppervlakte van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de
betrokken percelen volledig gelegen zijn buiten woongebied of recreatiegebied en
buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites

7. indien de aanvrager een natuurlijke persoon of privaatrechtelijke rechtspersoon is, de
totale oppervlakte van de ingreep in de bodem minder dan 5000 m² beslaat, en de
betrokken percelen volledig gelegen zijn buiten woongebied of recreatiegebied en
buiten archeologische zones opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones en buiten beschermde archeologische sites;
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8. indien de handelingen louter betrekking hebben op verbouwingswerken of
vernieuwbouw, zonder bijkomende ingreep in de bodem;

9. indien de handelingen louter betrekking hebben op de regularisatie van
vergunningsplichtige projecten, overeenkomstig artikel 81 van het decreet van 25 april
2014 betreffende de omgevingsvergunning en alle ingrepen in de bodem al zijn
uitgevoerd;

10. indien de vergunningsaanvraag kadert in verbeterd bodembeheer en uitsluitend
betrekking heeft op een reliëfwijziging in agrarisch gebied, niet gelegen in een
archeologische zone zoals opgenomen in de vastgestelde inventaris van
archeologische zones of een voorlopig of definitief beschermde archeologische site, als
gevolg van een afgraving van teelaarde tot 40 cm en de latere toevoeging met dezelfde
teelaarde.

Vergunningsaanvragen in het kader van voorliggend project vallen onder situatie 3, gezien de
totale oppervlakte van de kadastrale percelen waarop de vergunning betrekking heeft meer dan
3000 m² zal bedragen en de totale oppervlakte van de ingreep in de bodem[1] meer dan 1000
m² beslaat.
Een archeologienota, zoals voorzien in de wetgeving, dient te worden opgemaakt door een
erkend archeoloog en geeft het resultaat weer van archeologisch vooronderzoek. Verder zal
deze ook uitspraak doen over het al dan niet nemen van maatregelen in een vervolgtraject
(vrijgave, opgraving, behoud in situ, …).
Met de opmaak van een archeologienota in functie van de vergunningsaanvraag wordt de
impact ten gevolge van het ongedocumenteerde verlies van archeologisch erfgoed bijgevolg
ondervangen. Met het toepassen van deze wetgeving kan het effect op het archeologisch
erfgoed dan ook bijgesteld worden naar beperk negatief (-).

De aanlegfase van het project zal verder geen fysieke aantasting van andere gekende
erfgoedwaarden met zich meebrengen.
Gezien het tijdelijk karakter van de werken, de afstand tot de werken en de beperkte
zichtbaarheid vanaf de ankerplaats ‘Kasteeldomein van ’s Herenelderen’ worden de effecten op
deze erfgoedwaarde verwaarloosbaar ingeschat. Vanaf de ‘Sint-Martinuskerk’ van Berg
(beschermd als monument) is het projectgebied goed zichtbaar. Hierdoor kan er tijdens de
aanlegfase mogelijks een tijdelijke visuele impact ontstaan op de zichtrelaties tussen deze kerk
en Tongeren. Gezien het gaat tijdelijke, indirecte impact op dit erfgoed wordt het effect als
beperkt negatief tot verwaarloosbaar (-/0) beoordeeld.

16.3.2.3 Wijziging perceptieve kenmerken

Tijdens de werken zal het hoofdzakelijk agrarische landschap een werflandschap worden. De
aanleg leidt enerzijds tot het verdwijnen van enkele landschapselementen
(hoogstamboomgaard, holle weg, vegetatie), anderzijds zullen machines, kranen, aan- en
afvoer met vrachtwagens, werfketen, opslag van materieel, grondopslag, puinopslag, …
belangrijke tijdelijke landschapselementen vormen. Gezien het tijdelijke karakter en de reeds
bestaande visuele verstoring ten gevolge van het ziekenhuis, wordt de wijziging in perceptieve
kenmerken en belevingswaarde tijdens de werken als beperkt negatief (-) beoordeeld.
Wel wordt vanuit het MER aanbevolen om na te gaan of de aansnijding van de
hoogstamboomgaard niet meer oostelijk kan, waardoor het grootste gedeelte gevrijwaard blijft.

[1] Onder ingreep in de bodem wordt verstaan: elke wijziging van de eigenschappen van de ondergrond door
verwijdering of toevoeging van materie, door verhoging of verlaging van de grondwatertafel, of door samendrukken van
de materialen waaruit de ondergrond bestaat. Dit begrip moet dus ruim gelezen worden: het is niet beperkt tot de
effectieve uitgravingen, maar slaat op de volledige bebouwde of bewerkte zone, inclusief randinfrastructuur,
omgevingsaanleg en werfzone
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16.3.3 Effecten van de exploitatiefase

16.3.3.1 Wijziging landschappelijke structuur en relaties

De realisatie van de omleidingsweg betekent algemeen een toevoeging van een nieuw
lijnelement in het bestaande landschap en gaat door zijn omvang gepaard met verdere
versnijding en versnippering van het landschap. De effecten die reeds van start zijn gegaan
gedurende de aanlegfase zetten zich verder door en bestendigen zich tijdens de exploitatiefase:
het doorsnijden van het open landbouwlandschap ten oosten van Tongeren. De Molenweg en
Bergerstraat zijn wegen die dit landbouwgebied vandaag reeds doorkruisen, maar zijn van
beperkte omvang (veldweg), passen binnen het landbouwlandschap en zijn reeds lange tijd
aanwezig (Ferrariskaart). De nieuwe omleidingsweg gaat gepaard met grootschaligere
versnippering, in een weliswaar reeds deels versnipperd landschap (zie ook aanlegfase).
Het doorsnijden van de kleinschalige landschappelijke structuren (KLE’s) werd reeds besproken
bij de effecten van de aanlegfase. Ook de impact op de historische verbindingen van de
Molenweg en Bergerstraat werd reeds aangehaald bij de aanlegfase. De verbinding van de
Molenweg wordt, mits een kleine omleiding, hersteld. De Bergerstraat maakt momenteel een
verbinding tussen de kern van Berg en (de woonwijk ten oosten van) Tongeren. Deze
verbinding wordt verbroken. Vanuit functioneel oogpunt vormt dit evenwel geen probleem. De
functionele verbinding (voor lokaal (landbouw)verkeer en langzaam verkeer) kan met de
inrichting van de omleidingsweg gerealiseerd worden mits een kleine omleiding (zie discipline
mens). Hier kan vermeld worden dat lengtevariant 1 als voordeel in zich draagt dat de
historische verbinding op maaiveldniveau kan hersteld worden indien dat op termijn toch
wenselijk blijkt (opportuniteit, geen noodzaak). In het geval van lengtevariant 2 is daartoe een
overbrugging boven maaiveldniveau vereist.

Behalve deze ruimtelijke structuur (open landbouwgebied) bestaan er ook visuele relaties ter
hoogte van het projectgebied. Zo is er een zichtrelatie tussen de kerk van Berg in het oosten en
Tongeren in het westen, die over het projectgebied loopt. Ook is er door de deels hogere ligging
van het projectgebied een zekere visuele relatie en samenhang met het omringende open
landschap meer naar het noorden, oosten en zuiden.
De impact van de weg op deze visuele relaties zal afhangen van de inrichting van de weg en de
insnijding in het landschap. Voor beide lengteprofielvarianten (zie projectbeschrijving) snijdt de
weg op het hoogste punt in in het landschap, dit zorgt ervoor dat de visuele impact van de weg
op het meest cruciale punt beperkt wordt. De zichtrelatie tussen de kerk van Tongeren en Berg
alsook met de omgeving blijft daardoor grotendeels behouden, en zal eerder beperkt verstoord
worden. De visuele impact van de nieuwe weg komt verder aan bod bij ‘wijziging perceptie’.

Rekening houdend met een verdere versnippering en doorsnijding van een reeds gedeeltelijk
versnipperd open landbouwgebied en de aantasting van enkele kleine landschapselementen
kan het effect op de landschappelijke structuur en relaties als beperkt negatief tot negatief (-/--)
beoordeeld worden en dit voor beide lengteprofielvarianten.
De aansluitingspunten N758 x NO-omleiding en AZ Vesalius x NO-omleiding situeren zich
aansluitend bij bestaande infrastructuur (wegenis en ziekenhuis) en zorgen niet voor
bijkomende impact op de ruimtelijke structuur.

16.3.3.2 Wijziging erfgoedwaarde

Het nieuwe tracé loopt niet door een ankerplaats of andere (bovengrondse) erfgoedwaarden.
De ankerplaats ‘Kasteeldomein van ’s Herenelderen’ ligt op ca. 50 m afstand van het
projectgebied. Deze ankerplaats grenst reeds aan weginfrastructuur (Baverstraat N758) en
geeft door de aanwezige vegetatie (en reliëf) slecht een beperkt zicht op het projectgebied.
Overigens is er reeds een belangrijke visuele verstoring in de richting van het projectgebied ten
gevolge van het ziekenhuis.

Overige erfgoedwaarden in de omgeving situeren zich in de kern ven Berg, zijnde de Sint-
Martinuskerk beschermd als monument en enkele gebouwen opgenomen in de inventaris
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bouwkundig erfgoed. Zoals reeds hoger aangehaald kan het project wel een zekere visuele
impact hebben op deze erfgoedwaarden, maar gezien de insnijding in het landschap op het
hoogste punt zal de impact beperkt blijven. Ook hier geldt overigens reeds de bestaande
visuele verstoring ten gevolge van het ziekenhuis.

Het effect op de erfgoedwaarde gedurende de exploitatiefase kan als beperkt negatief tot
verwaarloosbaar (-/0) worden ingeschat voor beide lengteprofielvarianten.

16.3.3.3 Wijziging perceptieve kenmerken

De bijkomende infrastructuur in het (randstedelijk) gedeeltelijk versnipperde open
landbouwlandschap heeft een wijziging van de perceptieve kenmerken en belevingswaarde van
het landschap tot gevolg. Enerzijds kan dit benaderd worden vanuit de omgeving, hoe de
omleidingsweg in beeld zal komen, anderzijds vanuit de gebruikers, hoe het landschap beleefd
wordt vanuit de omleidingsweg zelf (aansluitend bij discipline mens).

Hoewel het open landbouwlandschap ter hoogte van het projectgebied reeds (visueel)
verstoord is door de omringende infrastructuur en bebouwing zorgt de hoge ligging van het
projectgebied wel voor een zekere visuele relatie met het open landschap in de ruimere
omgeving. Zo is er vanaf het projectgebied een goede zichtbaarheid op omringende landschap.

Zichtbaarheid vanaf projectgebied in zuidelijke richting

Zichtbaarheid vanaf projectgebied in noordelijke richting

Omgekeerd is de zichtbaarheid vanuit de omgeving naar het projectgebied eerder beperkt als
gevolg het reliëf (en tussenliggende vegetatie/bebouwing). Veelal is enkel het ziekenhuis AZ
Vesalius zichtbaar vanuit de omgeving. Dit blijkt uit onderstaande figuren:

Door de hogere ligging van de kern Berg ten oosten van het projectgebied is er van hieruit wel
een goede zichtbaarheid op het projectgebied, voornamelijk vanaf de kerk gelegen op het
hoogste punt.
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Zichtbaarheid vanaf Molenweg X Juffrouwenweg ten noorden van projectgebied

Zichtbaarheid vanuit oostelijke richting (veldweg tussen N758 en Gousbeemdstraat)

Zichtbaarheid vanaf Eerste-Meistraat X Maastrichtersteenweg ten zuiden van projectgebied

Uit deze bevindingen blijkt al dat de visuele impact van het project vanuit de omgeving eerder
beperkt zal zijn. Enkel vanuit de directe omgeving (omringende landbouwpercelen en
(landbouw)wegen) zal de nieuwe weginfrastructuur wel een zekere impact hebben op de
perceptieve kenmerken en belevingswaarde. Gezien echter de gedeeltelijke insnijding van de
weg in het landschap op het hoogste punt, zal de visuele impact en reikwijdte verder beperkt
worden. Zeker voor de zichtbaarheid vanaf (de kerk van) Berg zal dit het effect beperken.
Overigens wordt het beeld in de directe omgeving van het projectgebied veelal reeds bepaald
en gedomineerd door het ziekenhuisgebouw. De impact op de perceptie zal daarnaast ook
afhangen van de insnijding en inrichting, en behalve de impact door de aanwezigheid van de
weginfrastructuur zelf kan er ook een visuele impact ontstaan ten gevolge van het gebruik van
de weg, zijnde het aanwezig verkeer.

Bij lengteprofielvariant 2 zal door ophoging van het maaiveld, voor en na de insnijding, de
visuele impact iets hoger zijn dan voor variant 1. Ook is er een grotere kans op visuele impact
ten gevolge van het gebruik. De uitgraving is bij lengteprofielvariant 2 is immers minder diep,
zijnde een insnijding van ongeveer 2,8 m op de top van de Bergerstraat, tegenover een

AZ Vesalius

AZ Vesalius
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insnijding van ongeveer 5,8 m bij lengteprofielvariant 1. Gezien vrachtwagens een hoogte
hebben van (maximaal) 4 meter, zullen deze bij profielvariant 2 op de top vermoedelijk nog
zichtbaar zijn.

Om de visuele impact verder te limiteren worden het aantal verlichtingspunten beperkt tot de
conflictpunten (kruispunten). Daarnaast is het aan te bevelen een sobere inkleding van de weg
te voorzien om de openheid van het landschap maximaal te behouden.
Het effecten ten aanzien van de perceptieve kenmerken kan als beperkt negatief (-) (variant 1)
tot beperkt negatief/negatief (-/--) (variant 2) beoordeeld worden;
Vanuit discipline geluid worden een aantal milderende maatregelen voorgesteld die een impact
kunnen hebben op de perceptieve kenmerken in de directe omgeving van het projectgebied.
Het gaat hierbij om de inrichting van geluidsschermen/ gronddammen op bepaalde locaties
nabij (achtertuinen van) woningen.

In geplande situatie 1 worden een geluidsschermen of gronddammen voorgesteld langs een
gedeelte van de nieuwe weg ter hoogte van de achtertuinen Maastrichtersteenweg en ter
hoogte van de achtertuinen langs de Baversstraat (zie onderstaande figuur). Voor de
geluidsmaatregelen ter hoogte van de Maastrichtersteenweg wordt weinig impact verwacht op
de perceptieve kenmerken vanuit het omliggende landschap, gezien deze zich hier veelal
tussen de bestaande woningen bevinden. Voor de achtertuinen voor de woningen langs de
Baverstraat wordt een geluidsscherm/berm voorgesteld ten noorden van de omleidingsweg met
een hoogte van 2 m. Enerzijds zal dit een opgaand element vormen in het open
landbouwgebied, maar anderzijds worden de perceptieve kenmerken reeds verstoord door de
inrichting van de weg zelf en de beweging op de weg. Gezien de eerder beperkte hoogte van 2
m is de visuele impact van dit scherm eerder ondergeschikt aan de visuele impact van de weg
zelf. Bovendien kan vanuit het noorden kan dit geluidsscherm/berm zelfs als visuele
afscherming dienen van de nieuwe weg. Hierbij is een doordachte inplanting van deze
noodzakelijke geluidsmilderende maatregelen aangewezen, met voorkeur voor een gronddam
ipv geluidsscherm: gezien een gronddam een meer natuurlijk object vormt (opgebouwd uit
gebiedseigen materiaal) met een meer geleidelijke overgang (flauw talud en ingroening
mogelijk) in vergelijking met een geluidsscherm.

Figuur 16-3: Voorstel geluidsmilderende maatregelen geplande toestand 1 (discipline geluid)
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Voor de geplande situatie 2 wordt enkel een geluidsscherm/berm nodig geacht ter hoogte van
de achtertuinen van de woningen langs de Maastrichtersteenweg. Zoals reeds hierboven
gesteld wordt het effect hiervan eerder verwaarloosbaar geacht.

16.3.4 Specifieke onderzoeksvragen

16.3.4.1 Randvoorwaarden m.b.t. keuze van extra werfzones (buiten de ruimte voor de
toekomstige wegenis)

Vanuit deze discipline kan gesteld worden dat voor extra ruimtebeslag de inname van
landschappelijke waardevolle elementen (KLE’s zoals in de hoogstamboomgaard) dient
vermeden te worden. Ook is het aan te beleven de zones met gekende archeologische
vondsten (voornamelijk CAI161678) te vermijden. Alleszins dienen er bijkomende maatregelen
getroffen te worden voor de extra werfzones in functie van het archeologisch bodemerfgoed.
Om compactie ten gevolge van zware machines en materiaalopslag te minimaliseren is het
aangeraden een aangepaste werkwijze te hanteren ter hoogte van bodems die gevoelig zijn
voor verdichting (zie discipline bodem), bvb. met rijplaten. Uit de discipline bodem blijkt echter
dat de bodems veelal weinig gevoelig zijn voor verdichting.
Indien deze maatregel niet voldoende zou zijn om het bodemarchief te beschermen of indien de
bodem verstoord/vergraven wordt, is het zinvol om ter hoogte van de werfzone die verstoord zal
worden, ook archeologisch vooronderzoek te verrichten.

16.3.4.2 Randvoorwaarden m.b.t. de aansluiting van het ziekenhuis

Vanuit deze discipline gelden geen specifieke voorwaarden voor de concrete aansluiting van
het ziekenhuis.

16.3.4.3 Randvoorwaarden m.b.t. de inplanting van waterbuffers

Vanuit deze discipline kan gesteld worden dat voor extra ruimtebeslag de inname van
landschappelijke waardevolle elementen (KLE’s zoals in de hoogstamboomgaard) bij voorkeur
vermeden wordt. Ook is het aan te beleven de zones met gekende archeologische vondsten
(voornamelijk CAI161678) te vermijden. Alleszins dienen er bijkomende maatregelen
(archeologisch vooronderzoek) getroffen te worden ten aanzien van het archeologisch erfgoed
daar waar de bodem vergraven.

16.4 Effectbespreking en beoordeling ten opzichte van relevante ontwikkelingen

Er zijn geen ontwikkelingsscenario’s die de huidige situatie zoals hierboven beschreven voor
het projectgebied en directe omgeving op ruimtelijk vlak noemenswaardig wijzigen.

De effectbespreking kan hier aldus behouden blijven.
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16.5 Milderende maatregelen

Vanuit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie wordt als milderende maatregel voorgesteld om het
tracé ter hoogte van de boomgaard meer oostelijk te leggen, zodat
het grootste gedeelte van de boomgaard gevrijwaard kan blijven
(indicatieve verschuiving zie figuur hiernaast).

Daarnaast worden de volgende aanbevelingen geformuleerd:
· Behoud of herstel van kleine landschapselementen.
· Sobere inkleding van de weg te voorzien om de openheid van

het landschap maximaal te behouden.
· Doordachte inplanting van noodzakelijke geluidsmilderende

maatregelen met voorkeur voor een gronddam ipv
geluidsscherm: gezien een gronddam een meer natuurlijk object
vormt (opgebouwd uit gebiedseigen materiaal) met een meer
geleidelijke overgang (flauw talud en ingroening mogelijk) in vergelijking met een
geluidsscherm. Het onderlinge verschil wordt echter verwaarloosbaar geacht indien het
geluidsscherm een lokale maatregel betreft, over een beperkte afstand en beperkt in hoogte,
aansluitend op reeds aanwezige bebouwing of infrastructuur en ingegroend in de omgeving.
Een geluidsscherm heeft daarbij als voordeel dat het ruimtebeslag beperkter is in vergelijking
met een gronddam; dit dient uiteraard verder uitgeklaard worden voor de concrete situatie bij
het concrete ontwerp.

· Aandacht wordt gevraagd voor de bijkomende ruimte-inname die optreedt als gevolg van
andere milderende maatregelen (bvb geluidsscherm, compensatie waterberging, visuele
afscherming, ontsluiting, …). Bij de uitwerking van deze maatregelen moet aandacht gaan
naar de aanwezige landschappelijk waardevolle elementen en structuren en dient gestreefd
te worden naar een beperkte bijkomende ruimte-inname.

Relevantie Implementatie-
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16.6 Synthese

Er worden geen aanzienlijke effecten verwacht ten aanzien van de discipline landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie.
Gezien de ligging van het projectgebied in een eerder versnipperd landbouwgebied en
verstoord landbouwgebied wordt de impact op de landschappelijke structuur en relaties over het
op macroniveau beperkt ingeschat. Op microniveau worden ten gevolge van de nieuwe weg wel
enkele kleine landschapselementen aangetast (holle weg, hoogstamboomgaard) en wordt de
historische verbinding Van de Bergerstraat doorsneden. Vanuit de discipline landschap,
bouwkundig erfgoed en archeologie wordt als milderende maatregel voorgesteld om het tracé
ter hoogte van de boomgaard meer oostelijk te leggen, zodat het grootste gedeelte van de
boomgaard gevrijwaard kan blijven.
Wat de lengteprofielvarianten betreft kan vermeld worden dat lengtevariant 1 als voordeel in
zich draagt dat de historische verbinding op maaiveldniveau kan hersteld worden indien dat op
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termijn toch wenselijk blijkt (opportuniteit/geen noodzaak). In het geval van lengtevariant 2 is
daartoe een overbrugging boven maaiveldniveau vereist.

Behalve de ruimtelijke structuur bestaan er ook visuele relaties ter hoogte van het studiegebied.
Zo is er een zichtrelatie tussen de kerk van Berg in het oosten en Tongeren in het westen, die
over het projectgebied loopt. Gezien beide lengteprofielvarianten op het hoogste punt van het
tracé insnijden in het landschap wordt de visuele impact van de weg op het meest cruciale punt
beperkt. Enkel bij lengteprofielvariant 2 zal door het gebruik van de weg, er wel een visuele
impact kunnen zijn, gezien vrachtwagens op het hoogte punt vermoedelijk nog zichtbaar blijven.
Ook vanuit de rest van de omgeving wordt verwacht dat de visuele impact van de
weginfrastructuur, door de insnijding in het landschap, beperkt blijft. Overigens wordt het beeld
in de directe omgeving van het projectgebied veelal reeds bepaald en gedomineerd door het
ziekenhuisgebouw.
Met betrekking tot impact op erfgoedwaarde is het grootste effect te verwachten op het al dan
niet gekende archeologische erfgoed in de ondergrond. Rekening houdende met de nieuwe
wetgeving rond onroerend erfgoed, die de opmaak van een archeologienota voorziet, wordt de
impact ten gevolge van het ongedocumenteerde verlies van archeologisch erfgoed bijgevolg
ondervangen.

Voor de eenvormigheid van de synthesetabellen over alle disciplines heen, wordt in de tabel
hieronder de beoordeling van alle effectgroepen aangegeven voor zowel de geplande situatie 1
(situatie 2025 zonder ZO-omleiding) en 2 (situatie 2025 zonder ZO-omleiding) als voor de
lengteprofielvarianten 1 en 2. Waar de verschillen tussen beide toekomstige scenario’s of beide
lengteprofielvarianten niet spelen, zullen beide telkens uiteraard dezelfde score krijgen.

Beoordeling
vóór milderende maatregelen

Beoordeling
incl milderende maatregelen

Geplande
toestand 1

Geplande
toestand 2

Geplande
toestand 1

Geplande
toestand 2

Lengteprofielvariant Variant
1

Variant
2

Variant
1

Variant
2

Variant
1

Variant
2

Variant
1

Variant
2

Aanlegfase
Landschappelijke
structuur en relaties

- - - - - - - -

Erfgoedwaarde
Archeologie

-/0
-

-/0
-

-/0
-

-/0
-

-/0
-

-/0
-

-/0
-

-/0
-

Perceptie - - - - - - - -
Exploitatiefase
Landschappelijke
structuur en relaties

-/-- -/-- -/-- -/-- -/-- -/-- -/-- -/--

Erfgoedwaarde -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0
Perceptie -/-- - -/-- - -/-- - -/-- -

16.7 Leemten in de kennis

Binnen het studiegebied zijn een aantal gekende archeologische vondsten aanwezig. De
gebieden waar geen melding is gebeurd volgens de CAI wil echter niet zeggen dat er geen
archeologisch erfgoed in de bodem aanwezig is. Dit gegeven vormt bijgevolg een leemte in de
kennis voor het deelaspect archeologie.

16.8 Voorstellen voor postmonitoring en evaluatie

Niet van toepassing.
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17 Mens - ruimtelijke aspecten

17.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de
effecten van die ingrepen op het vlak van de ruimtelijke functies merkbaar zijn. Dit gebied is vooral
de onmiddellijk nabij gelegen woonstructuur, het ziekenhuis, de agrarische structuur, de
verkeerstructuur en de toeristisch-recreatieve structuur op lokaal en bovenlokaal niveau.

We onderscheiden drie schalen waarop het plan invloed zal hebben.
· Op macroschaal kan het voorgestelde plan effect hebben op de gewenste ruimtelijke

ontwikkeling van Tongeren.
· Op mesoschaal zullen de aangrenzende functionele structuren (onder andere wonen, het

ziekenhuis, landbouw,…) die invloeden van het project ondervinden besproken worden.
· Gevolgen van het project op microschaal: min- en meerwaarden tengevolge van effecten

zoals geluidshinder, nieuwe landmarks, verandering van de belevingswaarde, transformatie,
wijziging en verdwijnen van functies, nieuwe functies en nieuwe relaties, …

17.2 Bespreking referentiesituatie

17.2.1 Methodologie

Bij de bespreking van de referentiesituatie en het (ruimtelijk) functioneren van het studiegebied
gaat de aandacht uit naar volgende gebruikersgroepen/functies:
· Wonen
· Kwetsbare locaties (ziekenhuis, scholen, kinderopvangplaatsen, RTV)
· Landbouw
· Bedrijvigheid
· Recreatie en toerisme

Bij de beschrijving van de referentiesituatie gaat de aandacht achtereenvolgens naar:
· Impact op ruimtegebruikfuncties;
· De ruimtelijke samenhang van diverse functies in het studiegebied;
· Hinderaspecten;
· Bereikbaarheid van de diverse functies;
· Belevingswaarde.

Alle aspecten die rechtstreeks met het verkeer te maken hebben (bereikbaarheid,
verkeersveiligheid, doorstroming) worden behandeld in de discipline mobiliteit. Indirecte
aspecten zoals geluidshinder of pollutie t.g.v. autoverkeer worden wél in dit hoofdstuk
besproken. Voor deze aspecten in verband met hinder wordt gesteund op de discipline lucht en
geluid.

Verder wordt er maximaal gebruik gemaakt van de beschikbare gegevens over het
studiegebied. Er wordt uitgegaan van de bodembestemmingen zoals die zijn vastgelegd in
ruimtelijke plannen (gewestplan, BPA, ruimtelijke uitvoeringsplannen), aangevuld met
topografische kaarten, luchtfoto’s en eigen waarnemingen van de feitelijke toestand.
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17.2.2 Beschrijving op macroniveau

Het ruime studiegebied omvat de ruimte aan de oostelijke stadrand van Tongeren. Deze
omgeving is deel van een omvangrijke open ruimte die bepaald wordt door het golvende
Haspengouwse landschap met natuur en landbouwgebieden.
Het projectgebied zelf bestaat uit een open landbouwgebied ten noordoosten van de stedelijke
kern van Tongeren. Het gebied wordt begrensd door het ziekenhuis en een woonwijk bij de
stedelijke kern van Tongeren in het westen, de lintbebouwing langs de Baversstraat (N758) in
het noorden, de dorpskern van Berg in het oosten en de lintbebouwing langs de
Maastrichtersteenweg (N79) in het zuiden. Deze omringende infrastructuur en bebouwing
zorgen ervoor dat deze openruimte eerder versnipperd is. De ruimere omgeving verder naar het
noorden en oosten bestaat wel in hoofdzaak uit aaneengesloten openruimte, met voornamelijk
landbouwgebied. Meer naar het zuiden bevindt zich bewoning en de oude Ambiorixkazerne,
met daarachter de ecologisch en landschappelijk waardevolle Jekervallei.
De belangrijkste infrastructuren in de omgeving betreffen de N79 direct aansluitend aan het
projectgebied, en de spoorweg Hasselt-Tongeren-Luik meer naar het westen. De N79 takt ca.
2,5 km ten oosten van het projectgebied via het op- en afrittencomplex 32 Tongeren aan op de
autosnelweg E313.
In de directe omgeving van het projectgebied bevinden zich enkele kleinere bedrijventerreinen.
De belangrijkste bedrijvigheid concentreert zich echter op de grootschalige regionale
bedrijventerreinen Tongeren-Oost, ca. 1,2 km ten oosten van het projectgebied, en Overhaem,
ca. 1,5 km ten zuidwesten van het projectgebied.

Het projectgebied is volgens het gewestplan bestemd als woongebieden met landelijk karakter
(zeer beperkt in het zuiden van het projectgebied), agrarisch gebied en gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.

17.2.3 Beschrijving op mesoniveau

Wonen
De woonfuncties in het studiegebied concentreren zich hoofdzakelijk langs de N79, ten westen
van Hazelereik, langs de N758, en de kern Berg.

De meeste nabijgelegen woningen ten opzichte van het projectgebied is de lintbebouwing langs
de Maastrichtersteenweg (N79) en de Baversstraat (N758).
Het projectgebied grenst direct aan de woningen langs de Maastrichtersteenweg. De
bebouwing langs deze weg is gelijkaardig zoals deze langs vele andere gewestwegen. Ter
hoogte van het projectgebied, tussen de Eerste Meistraat en de Hazelereik, wordt de omgeving
bepaald door vrijstaande woningen met twee bouwlagen en een zadeldak. De woningen zijn vrij
ver van de weg ingeplant en hebben brede voortuinstroken met ruime beplanting. De weg heeft
geen parkeerstroken. Vaak wordt er op de verharde berm geparkeerd.
Ter hoogte van de aansluiting van de omleidingsweg op de Maastrichtersteenweg (N79) ligt een
onbebouwd perceel. Aan de zijde van de N79 zijn ter hoogte van deze aansluiting veelal geen
woningen gelegen.
De N79 heeft hier veelal een residentieel karakter. Enkel nabij de aansluiting bevindt zich een
bedrijf ‘Philippe Constructies’ (industriële, commerciële en woningbouw).
Het verkeer op de N79 is intensief (discipline mobiliteit). Dit beperkt de beeld- en
belevingskwaliteit.
De achtertuinen van de woningen langs de N79, langs de kant van het projectgebied, sluiten
aan op de openruimte hier aanwezig en geven dus een zicht op het (hoger gelegen)
projectgebied. Voor enkele woningen wordt dit zicht echter gehinderd door aanwezige
vegetatie.
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Figuur 17-1: Omgeving N79

De bewoning langs de Baversstraat (N758) is niet doorlopend en eerder beperkt tot de zone
ter hoogte van de kruising met de Molenweg. De woningen betreffen veelal vrijstaande
woningen die vrij ver van de weg zijn ingeplant, met een brede voortuinstrook.
Ter hoogte van de aansluiting van de omleidingsweg met de Braversstraat zijn geen woningen
gelegen. Meer zuidwestelijk is dat wel het geval, aan beide zijden van de straat.
Ongeveer ter hoogte van de inrit voor ziekenwagens op de Baversstraat, bevindt zich aan de
andere kant van de straat het begeleidingscentrum voor volwassenen en kinderen met een
verstandelijke en/of bijkomende beperkingen ‘Ter Heide’. De woningen binnen dit centrum zijn
geclusterd, en verder van de steenweg af gelegen. Naast de toegang tot het opvangcentrum ligt
een krantenwinkel.
Langs de zuidelijke kan van de straat bevindt zich hier het ziekenhuis AZ Vesalius. Deze grenst
in het oosten aan het projectgebied.
De beeldkwaliteit voor de woningen langs de Baversstraat wordt deels verstoord door de
aanwezigheid van het ziekenhuis. Het ziekenhuis is immers een belangrijke visuele baken en
genereert belangrijke verkeersstromen (discipline mobiliteit).
De achtertuinen van de woningen langs de kant van het projectgebied sluiten aan op de
openruimte hier aanwezig en geven dus een zicht op het (hoger gelegen) projectgebied.

Figuur 17-2: Woonomgeving Baversstraat ter hoogte van het ziekenhuis

Ten westen van het projectgebied, op ca. 330 m afstand, ligt de woonomgeving Hazelereik.
De woningen bevinden zich enkel aan de stadszijde van de straat. Het betreft voornamelijk
woningen in open bebouwing.
Aan de oostzijde, in de hoek met de N758-Baversstraat, ligt het Vesaliusziekenhuis, waardoor
de Hazelereik, naast een woonstraatfunctie, ook een ontsluitingsfunctie van het ziekenhuis
heeft. Hierdoor treedt er een conflict op tussen de functie (woonstraat) en het feitelijk gebruik
van de weg.
Ten gevolge van de afstand en het reliëf hebben de woningen langs Hazelereik amper zicht op
het projectgebied.
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Figuur 17-3: Woonomgeving Hazelereik met ziekenhuis in de achtergrond

De kern Berg, gelegen ca. 350 m ten oosten van het projectgebied, is beperkt tot een klein
aantal woningen. Een aantal hiervan kent nog een agrarisch gebruik. De bebouwing is
organisch gegroeid. De kern heeft nog een sterk landelijk voorkomen. In de Godensteenstraat
heeft een verkaveling geleid tot een ‘klassieke’ residentiële ontwikkeling. Gilliswinhof vormt de
verbinding naar de N79. Ook deze straat wordt gekenmerkt door planmatige en residentiële
ontwikkeling. De kerk en directe omgeving is op een hoger punt gelegen, waardoor van daaruit
afhankelijk van de richting een goed zicht is op het projectgebied. Doorkijken worden evenwel
vaak verhinderd door opgaand groen en bebouwing.
De kern wordt erg gewaardeerd door fietsers en wandelaars. Berg is gelegen op een knooppunt
van het recreatief fietspadennetwerk. Omwille van de helling is Berg ook populair bij
wielertoeristen. De Bergerstraat maakt geen deel uit van het recreatieve fietsroutenetwerk maar
betreft wel een lokale functionele fietsroute.

Kwetsbare locaties
De zogenaamde concentraties van kwetsbare groepen worden beschreven. De kwetsbare
populatie wordt vertegenwoordigd door personen met reeds verminderde of slechte
gezondheidstoestand (in ziekenhuizen), om oudere personen (bejaarden (65+) in rust- en
verzorgingstehuizen RVT), ofwel jonge personen (scholen – dagopvangcentra).

Het projectgebied grenst in het westen aan het algemeen ziekenhuis Vesalius. Het ziekenhuis
heeft 335 bedden verdeeld over 14 afdelingen. De toegang tot het ziekenhuis voor patiënten en
bezoekers verloopt momenteel via de weg Hazelereik, hoewel dat ziekenhuis ook te bereiken is
via de N79. Voor spoedgevallen en ziekenwagens gebeurt de toegang via Baversstraat. Het is
de bedoeling dat de toegang in de toekomst via de noordoostelijke omleiding voorzien wordt.

Ten noordwesten van het projectgebied op ca. 200 m afstand, aan de overzijde van de
Baversstraat, bevindt zich het begeleidingscentrum voor volwassenen en kinderen met een
verstandelijke en/of bijkomende beperkingen ‘Ter Heide’. Het betreft een centrum met
intensieve woonondersteuning en dagondersteuning alsook de mogelijkheid tot mobiele en
ambulante begeleiding.

Andere kwetsbare locaties in de omgeving betreffen:
· kinderopvang ‘De Blaarmereltjes’ in de Blaarstraat 21, ca. 400 m ten zuidwesten van het

projectgebied;
· kinderopvang ‘Dourée Karine’ in de Jules Frèrelaan 8, ca. 450 m ten westen van het

projectgebied.

Landbouw
Landbouw en natuur zijn de belangrijkste open ruimtegebruikers in de omgeving van het
plangebied. De landbouw is vooral ruimtelijk bepalend voor een groot deel van het
studiegebied.
Het projectgebied zelf is gelegen ter hoogte van landbouwgebied dat versnipperd en begrensd
wordt door de omliggende infrastructuren en bebouwing: door het ziekenhuis en een woonwijk
bij de stedelijke kern van Tongeren in het westen, de lintbebouwing langs de Baversstraat
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(N758) in het noorden, de dorpskern van Berg in het oosten en de lintbebouwing langs de
Maastrichtersteenweg (N79) in het zuiden.

Het projectgebied is niet gelegen ter hoogte van herbevestigd agrarisch gebied. Volgens de
landbouwwaarderingskaart (kaart 17-1) is het projectgebied gelegen ter hoogte van landbouw
met een lage tot voornamelijk hoge waardering. Meer richting Berg toe en verder naar het
oosten en noordoosten hebben de landbouwpercelen een hoge tot zeer hoge waardering.

De omgeving tussen de N79 en de N758 wordt algemeen aangeduid als een gebied met een
intensief agrarisch gebruik. Het gebied is ingevuld met grasland en akkerland (granen, mais,
voedergewassen, suikerbieten, …). Voor een meer gedetailleerde beschrijving van de
bodemgeschiktheid wordt verwezen naar de bespreking van de discipline bodem.
Het projectgebied ligt voornamelijk ter hoogte van akkerlandpercelen, en een klein perceel met
hoogstam fruitbomen. De landbouwpercelen in het projectgebied zijn klein tot middelgroot en
eerder onregelmatig van vorm. De oppervlaktes van de percelen variëren tussen zo ca. 0,2 en 6
ha.
De landbouwgebruikspercelen worden weergegeven op Kaart 17-2.
De landbouwpercelen hebben een hoge erosiegevoeligheid. In functie van het bestrijden zijn er
plaatselijk grasstroken voorzien (zie discipline bodem).
De percelen zijn bereikbaar via de Molenweg, Bergerstraat, Hazelereik en de Baversstraat.

° Landbouwimpactstudie (LIS)
Het departement Landbouw en Visserij heeft naar aanleiding van dit project-MER een
landbouwimpactstudie opgemaakt, waarbij de huidige situatie eveneens wordt beschreven.
Er werd een landbouwimpactstudie opgesteld voor de 2 lengteprofielvarianten. Voor het
beschrijven van de elementen met betrekking tot de referentiesituatie wordt hieronder als
voorbeeld de figuren van lengteprofielvariant 1 genomen uit de LIS, daar bij deze variant een
iets ruimere zone in beeld gebracht wordt (grootste ruimte-inname – zie effectbespreking).

landbouwgebruikskaart:
geeft het huidig
landbouwgebruik weer binnen
het studiegebied op
microniveau, gebaseerd op de
teeltaangiftes van 2000 tot
2012.

Het projectgebied omvat
voornamelijk akkerbouw (en
voedergewassen) en
doorsnijdt 1 perceel (en enkele
kleine stroken in functie van
bestrijden van erosie) wei- of
hooiland.
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landbouwstructuur:
gebaseerd op het
landbouwgebruik, ruimtelijke
samenhang, de
bedrijfsstructuur en waar nodig
de intrinsieke bodemkwaliteit.

De landbouwpercelen in het
studiegebied zijn voornamelijk
aangeduid als divers gebied.
Het meest noordelijke perceel
dat doorsneden wordt is een
directe bedrijfsakker.

landbouwgebruikswaarde:
wordt geschat op basis van het
landbouwgebruik, aangevuld
met bedrijfseconomische
gegevens.

De percelen in het
studiegebied hebben
voornamelijk een gemiddelde,
maar ook zeer lage tot lokaal
zeer hoge waardering.
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Landbouwkaderkaart:
geeft het bestemmingstype
(bestemming) en de
landbouwgebruiksmogelijkhed
en (kansen en beperkingen)
weer.

Het noordelijke en zuidelijke
deel van het studiegebied zijn
aangeduid als
landbouwgebied, het middelste
stuk is aangeduid als andere
gebieden.

Bedrijvigheid
In de ruimte omgeving van het projectgebied situeren zich enkele clusters van bedrijvigheid:
· De binnenstad heeft een hoge tewerkstelling in diensten en handel.
· Het regionaal bedrijventerrein Tongeren-oost heeft een oppervlakte van ca. 90 ha. en heeft

een tewerkstelling van ca. 1.500 personen (raming). Het terrein zal in het zuiden worden
uitgebreid met 50 ha (hiervoor is een RUP in opmaak). Het bedrijventerrein telt een relatief
groot aandeel bedrijven in logistiek, transport en distributie. Het bedrijventerrein situeert zich
ca. 1,3 km ten oosten van het projectgebied, langs de N79 en de E313.

· het regionaal bedrijventerrein Overhaem heeft een oppervlakte van ca. 50 ha. en heeft een
tewerkstelling van ca. 500 personen (raming). Het bedrijventerrein heeft een relatief lage
bezettingsgraad. Het autodistributiebedrijf HN beslaat bijna de helft van de oppervlakte van
het bedrijventerrein. Het terrein situeert zich ca. 1,5 km ten zuidwesten van het projectgebied.

· Het regionaal algemeen ziekenhuis Vesalius nabij het projectgebied biedt tewerkstelling aan
ca. 350 personen (raming).

Daarnaast zijn er nog enkele lokale bedrijventerrein gelegen in de directe omgeving van het
projectgebied:
· ‘SBPA Industriegebieden Constructies Philippe’ (kmo's en grote ondernemingen) gelegen

naast het projectgebied;
· ‘Eerste Meistraat’ (kmo's en grote ondernemingen). Bestaat uit twee aparte terreinen met

onder andere het bedrijf Biesmans Beveiliging en Brouwerij Bremans. Situeert zich ca. 150 à
200 m ten zuid/zuidoosten van het projectgebied;

In of in de omgeving van het projectgebied zijn geen seveso-inrichtingen gelegen. De
dichtstbijzijnde liggen ter hoogte van Sint-Truiden, op meer dan 20 km afstand.

Recreatie en toerisme
Het landschap ter hoogte van het projectgebied en meer naar het oosten (omgeving Berg-
Galgenberg) wordt bepaald door de variatie aan halfopen zichten, (historische) bebouwing en
enkele boomgaarden. Het gebied is attractief voor zachte recreatie. Er zijn in de omgeving een
aantal fiets- en wandelroutes uitgestippeld:
· Wandelroute Berg (ca. 6km): gaat aan de oostzijde van het projectgebied vanaf Berg en de

Bergerstraat via de Molenweg naar het zuiden en dan langs een veldweg parallel aan de
Maastrichtersteenweg zo verder richting Galgenberg.
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· Fietsknooppuntennetwerk: loopt ten oosten van het projectgebied, via Tomveld over de
Maastrichtersteenweg naar Gilliswinhof (tussen knooppunten 112-113).

· Mountainbikeroute: er loopt een mountainbikeroute ten zuiden en oosten van het
projectgebied. De Molenweg ter hoogte van het projectgebied is hier niet in opgenomen, maar
wordt wel als mountainbikeroute gebruikt.

Figuur 17-4: Wandelroute Berg

Figuur 17-5: Fietsknooppuntennetwerk

Figuur 17-6: Mountainbikeroutes ter hoogte van Tongeren
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Hinderaspecten
° Geluidsklimaat

Uit de discipline geluid blijkt dat het omgevingsgeluid momenteel hoofdzakelijk bepaald wordt
door het drukke wegverkeer op de bestaande wegen zoals de R72, N79, N20, N730, N758,
N614A,... Plaatselijk kan lokaal verkeer en/of industrie eveneens een bijdrage leveren aan het
omgevingsgeluid. Om het huidige geluidsklimaat te bepalen werden op 3 vaste meetpunten
immissiemetingen over meerdere dagen uitgevoerd, alsook werden op 19 ambulante
meetpunten gemeten over een korte periode tijdens de dagperiode. Daarnaast werd ook een
geluidsmodel opgesteld op basis van de huidige (gemodelleerde) verkeersintensiteiten, de
snelheid van de voertuigen, de verdeling personenwagens / vrachtwagens en de
wegbedekking.

Voor bijna alle meetpunten (zowel vaste als ambulante meetpunten) worden de WHO
advieswaarden voor matige hinder overdag (50 dB(A)) overschreden. Enkel ter hoogte van vast
meetpunt B (ziekenhuis Vesalius) ligt het gemiddelde LAeq tijdens de dagperiode tussen 47-51
dB(A) (dus meestal onder de advieswaarde), en ook voor ambulant meetpunt ter hoogte van de
Kremersstraat werd een LAeq gemeten van 45,2 dB(A). Tijdens de nachtperiode worden voor
de vaste meetpunten de advieswaarde van WHO (40 dB(A)) wel in alle gevallen overschreden.

In het algemeen geldt voor de meetpunten op kortere afstand tot de belangrijkste
verkeerswegen (zoals de E313, R72, N79, N20, N753, N758, N730) een geluidsniveau dat met
men kan percipiëren als ‘lawaaiig’ tot ‘zeer lawaaiig’. Het geluidsklimaat binnen het
studiegebied langs de kleinere wegen (zoals Blaarstraat, Bodemweg, Neremweg, Hazelereik,
…) zakt meestal.

Uit het geluidsmodel leiden we af dat langs het grootste deel van de onderzochte wegen binnen
het studiegebied de gedifferentieerde referentiewaarden, zoals beschreven in discipline geluid,
overschreden worden. De woningen langs de geselecteerde wegen vallen dan ook grotendeels
binnen de contour van 50 dB(A). Immers op een bestaande weg (referentiewegdek ; 70 km/u)
die men categoriseert als secundair of lokaal zorgen 60 autopassages per uur reeds voor een
Lnight van 55 dB(A) ter hoogte van een toetspunt op 10 m van het wegdek. Rekening houdende
met het feit dat de eerstelijnsbebouwing zich dikwijls nog dichter tot het wegdek bevindt blijkt
het zeer moeilijk om aan deze norm te kunnen voldoen.

In de referentiesituaties (ref 1 & ref 2) zien we ten gevolge van het extra verkeer, dat
gerelateerd is aan de geplande ontwikkelingen binnen het studiegebied (referentiescenario
2025), de globale geluidsniveaus binnen het hele studiegebied toenemen. De evaluatie van de
significantie van de toetsing aan het toetsingskader zal hierdoor negatief evolueren.

° Luchtklimaat
Uit discipline lucht blijkt dat voor de algemene luchtkwaliteit (aan de hand van de ATMOSYS-
kaarten voor 2013) de achtergrondwaarde in Tongeren voor NO2 16 tot 20 µg/m3 bedraagt, met
een lichte verhoging langs de Maastrichtigersteenweg en de E313 (21 tot 25 µg/m3). De
luchtkwaliteitsdoelstelling en advieswaarden van WHO van 40 µg/m3 worden in het
studiegebied gerespecteerd. De jaargrenswaarde voor PM10 van 40 µg/m3 en deze voor PM2,5

van 25 µg/m3 werden de laatste drie jaar niet overschreden. De concentratieklassen bedragen
achtereenvolgens 21-25 µg/m3 en 11 – 15 µg/m3. De WHO-richtwaarden voor PM10

(jaargemiddelde 20 µg/m³ ) en PM2,5 (jaargemiddelde 10 µg/m³ ) worden hiermee wel net
overschreden.

Wat betreft de impact van het wegeverkeer op de luchtkwaliteit (op basis van impactberekening
met CAR-Vlaanderen of IFDM-Traffic), blijkt in referentiesituatie 1 (referentiesituatie 2025
zonder ZO-omleiding) dat de luchtkwaliteitsdoelstellingen en advieswaarde van WHO voor NO2

(40 µg/m³) in de stationsomgeving worden overschreden:
· N79 van het stationsplein tot de Maastrichtersteenweg (46,3 µg/m3);
· N79 van Blaarstaat tot Elderseweg (45,1 µg/m3);
· N79 van Jaminéstraat tot Blaarstraat (44,4 µg/m3);
· R72 Watertorenstraat (40,4 µg/m3).
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Het betreft hier wegvakken met relatief veel verkeer en met woningen op korte afstand. Voor
PM10 worden t.o.v. van de luchtkwaliteitsdoelstelling van 40 µg/m3 geen overschrijdingen
vastgesteld. De streefwaarde van de WHO (20 µg/m3) wordt echter langs alle wegvakken
overschreden. De luchtkwaliteitsdoelstelling van 20 µg/m3 voor PM2,5 wordt in de
referentiesituatie langs alle wegen gerespecteerd. De streefwaarde van de WHO (10 µg/m3)
wordt echter ook voor PM2,5 langs alle wegvakken overschreden.

In de referentiesituatie 2 (referentiesituatie 2025 mét ZO-omleiding) is de zuidoostelijke
omleidingsweg opgenomen. Deze weg zal een gunstige invloed hebben op de luchtkwaliteit in
o.a. de stationsomgeving. Door de aanleg van de zuidoostelijke omleidingsweg zal de
luchtkwaliteitsdoelstelling ter hoogte van de N79-Maastrichtersteenweg echter plaatselijk hoger
blijven dan 40 µg/m3. (luchtkwaliteitsnorm voor NO2), zodat de daggrenswaarde en
streefwaarde van de WHO hier niet gerespecteerd wordt. Voor PM10 en PM2,5 blijft de situatie in
referentiesituatie 2 vrijwel gelijk als in referentiesituatie 1.

Hoogspanningsleidingen, aardgasleidingen en pijpleidingen
In het projectgebied en omgeving bevinden zich geen hoogspanningsleidingen,
aardgasleidingen en pijpleidingen.

17.2.4 Beschrijving op microniveau

De omgeving ter hoogte van het projectgebied, tussen de N79 en de N758, wordt bepaald door
het reliëf. De percelen kennen hier een intensief landbouwgebruik, en zijn ingevuld met
grasland, akkerland en boomgaarden. De bermen en graften hebben vaak een ecologische en
landschappelijke waarde, met ook enkele holle wegen. Deze elementen maken dat het
projectgebied een eerder hoge belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit heeft. Hierdoor kent het
gebied tevens een belangrijk recreatief nevengebruik. Het nabijgelegen dorp Berg heeft een
toeristisch-recreatieve aantrekking.
Langs de randen van het projectgebied zorgen de wegen met bebouwing, zijnde de N758
(Baversstraat) in het noorden, de N79 (Maastrichtersteenweg) in het zuiden en Hazelereik in
het westen voor een (ruimtelijke) verstoring van het open landbouwgebied. De belangrijkste
(visuele) verstoring in de nabijheid wordt veroorzaakt door het ziekenhuis AZ Vesalius naast het
projectgebied. Dit ziekenhuis vormt een visueel baken vanuit het projectgebied en genereert
ook belangrijke verkeersstromen (thv Hazelereik).
De achtertuinen van enkele woningen langs de N79 en de N758 grenzen of liggen op korte
afstand van het projectgebied. Vanaf deze woningen is, door de gedeeltelijke ligging op een
plateau, het projectgebied goed zichtbaar. Op de top van het plateau langs de Bergerstraat ligt
een geïsoleerde gebouw, een feestzaal/hotel ‘Trappenberg’, van waaruit een goed zicht op de
omgeving is, en omgekeerd.

17.2.5 Relevante ontwikkelingsscenario’s

Er zijn geen ontwikkelingsscenario’s die de huidige situatie zoals hierboven beschreven voor
het projectgebied en directe omgeving op ruimtelijk vlak noemenswaardig wijzigen.

De komst van de zuidoostelijke omleidingsweg wordt hier niet als een ontwikkelingsscenario,
maar wel als een toekomstige referentiesituatie (referentiesituatie 2) beschouwd.
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17.3 Effectbespreking en –beoordeling

17.3.1 Methodologie

De effecten op mens – ruimtelijke aspecten worden beschreven en beoordeeld volgens de
volgende effectgroepen:
· Wijziging gebruikswaarde;
· Verstoren van het functioneel weefsel;
· Wijziging beeld- en belevingswaarde:
· Wijziging leefbaarheid en woonkwaliteit

Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline mens kunnen nooit volledig uit
kwantitatieve grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch karakter van het
studieobject. De beoordeling in de verschillende effectengroepen zal daarom enerzijds steunen
op objectieve criteriawaarden en anderzijds steunen op onderzoek met betrekking tot invloed op
omgevingsfactoren, perceptie en gedrag.

Wijziging ruimtegebruik
Het ruimtebeslag wordt duidelijk beschreven voor alle functies. Waar nodig worden de functies
ook kwalitatief beschreven (bvb. woondichtheid, aandeel en kwaliteit van de lokale
voorzieningen, …). Naast (kwantitatieve) effecten op vlak van ruimte-inname kan ook het
ruimtelijk functioneren fundamenteel aangetast worden, bijvoorbeeld door de inname van de
landbouwzetel, de volledige tuin van een woning, …

Naast het mogelijke verlies aan woonfunctie, landbouw, … is er winst aan functies. Voorliggend
project-MER betreft het voorzien in bijkomende ruimte voor infrastructuur, en een meerwaarde
voor de transportfunctie.
De winst aan deze functies wordt kwalitatief in beeld gebracht en wordt steeds positief
beoordeeld indien de behoefte ervan is aangetoond.

Ruimtegebruiksfuncties Effectbeschrijving Significantie
Geen of verwaarloosbaar areaalverlies van de functie in verhouding tot het
totale areaal binnen het studiegebied
geen onteigening van woningen of tuinen

Verwaarloosbaar 0

Beperkt areaalverlies van de functie in verhouding tot het totale areaal
binnen het studiegebied
Geen onteigening van woningen, maar wel van tuinen horende bij
woningen

Beperkt negatief -

Significant areaalverlies van de functie in verhouding tot het totale areaal
binnen het studiegebied
Onteigening van 1 tot 3 woningen

Negatief --

(quasi) volledig areaal van de functie binnen het studiegebied gaat
verloren
Onteigening van meer dan 3 woningen,

Aanzienlijk negatief ---

Verstoren van het functioneel weefsel
Door de aanleg van de nieuwe omleidingsweg wordt een belangrijke nieuwe en permanente
barrière gecreëerd. Deze heeft een impact op de ruimtelijke samenhang van verschillende
deelgebieden. Hierbij wordt geanalyseerd welke bestaande verbindingen verstoord worden.
Ook de versnippering van ruimtelijke gehelen (zoals landbouwgebieden) wordt onderzocht.
De bereikbaarheid van functies (bvb woonwijken) kan veranderen door het realiseren van de
nieuwe wegenis. In het MER zal de bereikbaarheid van functies zowel tijdens als na de werken
beschreven worden. Anderzijds biedt de aanleg van de weg ook potenties op ruimtelijk vlak.
Wat betreft de bereikbaarheid van functies wordt dit ook gebaseerd op de beoordeling zoals
opgenomen in de discipline mobiliteit.
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Voor de effectgroep impact op het functioneel weefsel wordt volgend significantiekader
voorgesteld:

Ruimtegebruiksfuncties Effectbeschrijving Significantie
Diverse functies/locaties die op heden (quasi) niet bereikbaar waren, worden
ontsloten
Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd

Aanzienlijk positief
+++

1 functie/locatie die op heden (quasi) niet bereikbaar was, wordt ontsloten
Bereikbaarheid is verbeterd op macroschaal
Ruimtelijke samenhang wordt lokaal significant verbeterd

Positief
++

Bereikbaarheid van 1 functie/locatie is verbeterd
Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verbeterd

Beperkt positief
+

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of ruimtelijke
samenhang

Verwaarloosbaar
0

Bereikbaarheid van 1 functie/locatie is verminderd
Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verstoord

Beperkt negatief
-

Bereikbaarheid van 1 functie/locatie is niet langer gegarandeerd
Bereikbaarheid van diverse functies/locaties is verminderd
Ruimtelijke samenhang wordt lokaal significant verstoord

Negatief
--

Bereikbaarheid van diverse functies/locaties is niet langer gegarandeerd
Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verstoord

Aanzienlijk negatief
---

Wijziging leefbaarheid en woonkwaliteit
De leefbaarheid en woonkwaliteit voor de omwonenden zal eveneens wijzigen. Hierbij worden
o.m. gegevens uit de discipline geluid en lucht gehaald om hinder en gezondheidseffecten bij
de omwonenden te kunnen nagaan. Ook wordt gekeken naar het effect op woningaanbod,
tewerkstelling en voorzieningenniveau.

Er zal worden getoetst in welke mate de hinderaspecten een effect kunnen hebben op de
gezondheid.
· Inzake lucht zijn er relevante randvoorwaarden opgenomen in VLAREM II (zie discipline

lucht) maar ook in de WHO Air Quality Guidelines (AQG) for particulate matter, ozone,
nitrogen dioxide and sulphur dioxide – summary of risk assessment, global update 2005.
Hierin zijn richtwaarden opgenomen voor vier stoffen: fijn stof (“particulate matter” of PM),
ozon (O3), stikstofdioxide (NO2) en zwaveldioxide (SO2). Er kan vastgesteld worden dat de
AGQ-waarden van de WHO beduidend strenger dan de overeenkomstige Vlarem-normen,
behalve voor NO2 (zie Tabel 17-1).

· Inzake geluid geeft de WHO richtlijnen per type omgeving of activiteit (zie Tabel 17-2)
(WHO, Guidelines for Community Noise, 1999). Hierin wordt gesteld dat voor woongebieden
er matige hinder overdag en ’s nachts ontstaat bij een Laeq vanaf 50 dB(A) buitenshuis en
ernstige hinder bij een Laeq vanaf 55 dB(A). Voor ziekenhuizen (binnen) wordt gesteld dat
dit best zo laag mogelijk is (nog lager dan in woningen of scholen);
Uit een recentere publicatie van WHO (Night Noise Guidelines, 2009) blijkt dat voor de
nachtperiode indien de nabijheid van woningen beter getoetst wordt aan de richtwaarde van
40 dB(A) (Lnight, outside) als bovengrens. Er wordt gesteld dat ook onder 40 dB(A)
biologische effecten aangetoond zijn, waarvan echter niet bewezen is dat ze de gezondheid
schaden. Vanaf 40 dB(A) is dit wel het geval volgens de WHO.
Geluid heeft direct en indirect gevolgen voor de gezondheid. Wat betreft de
gezondheidseffecten van geluid op omwonenden werd door het European Environment
Agency in 2010 een ‘good practice guide’ uitgebracht over blootstelling aan geluid en
potentiële gezondheidseffecten (zie Tabel 17-3) (EEA Technical report No 11/2010 Good
practice guide on noise exposure and potential health effects).

Om de effecten van geluidshinder door verkeerslawaai te bepalen, gebeurt een berekening
van het aantal (ernstig) gehinderden en het aantal (ernstig) slaapgestoorden, op basis van
dosis-effect-relaties.
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In de Nederlandse Regeling Geluid Milieubeheer (Staatscourant 2012, nr. 11812) zijn dosis-
effect-relaties opgenomen, die gesteund zijn op de onderzoeksresultaten van Miedema et al.
Tabel 17-4 geeft de relevante relaties voor verkeerslawaai weer volgens deze Nederlandse
Regeling. Volgens deze methode worden de geluidsbelasting geclassificeerd en beoordeeld
op basis van klassen van 5 dB. Uitgaande van berekende of gemeten gegevens over de
geluidsbelasting kan een indicatieve raming worden gemaakt van het aantal mensen dat
wordt/zal worden gehinderd of slaapgestoord.
De overeenkomstige dosis-respons-formules staan vermeld in het EEA Technical Report No
11/2010 “Good practice guide on noise exposure and potential health effects”41:
° Hinder: %A = 1,795* 10 -4 (Lden – 37)³ + 2,110 * 10 -2 (Lden – 37)² + 0,5353 (Lden – 37)
° Ernstige hinder: %HA = 9,868 * 10 -4 (Lden - 42)³ - 1,436 * 10 -2 (Lden - 42)² + 0,5118 (Lden - 42)
° Slaapstoring: %SD = 13,8 – 0,85 Lnight + 0,01670 Lnight²
° Ernstige slaapstoring: %HSD = 20,8 – 1,05 Lnight + 0,01486 Lnight²

Tabel 17-1: Overzicht van de richtwaarden voor luchtkwaliteit van de
Wereldgezondheidsorganisatie (Bron: WHO 2005)

41 A = annoyance; SD = sleep disturbance; H = high
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Tabel 17-2: Overzicht van de richtwaarden met betrekking tot geluid in gemeenschappen in een
specifiek milieu van de Wereldgezondheidsorganisatie (Bron: WHO 1999)
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Tabel 17-3: Effecten van geluid op gezondheid en welbevinden waarvoor er voldoende bewijzen
zijn (EEA, Good practice guide on noise exposure and potential health effects, 2010)

Tabel 17-4: Aantal gehinderden door verkeerslawaai (Nederlandse regelgeving geluid milieubeheer)
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· Aanpak effectbeoordeling
° Blootstelling aan atmosferische polluenten. De verwachte gevolgen worden in voorliggend

hoofdstuk geanalyseerd en besproken uitgaande van enerzijds richtwaarden voor
blootstelling van de WHO. Voor de effectbeoordeling wordt gekeken langs welke
wegsegmenten de advieswaarden van WHO voor de luchtparameters NO2, PM10 en
PM2,5 bijkomend of niet meer overschreden worden door vergelijking tussen de
referentietoestand en geplande situatie te maken.

° Blootstelling aan geluid. Om deze effecten van geluidshinder te bepalen, gebeurt een
berekening van het aantal (ernstig) gehinderden en het aantal slaapgestoorden op basis
van dosis-effectrelaties. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de methode van Miedema et
al. (zie hoger). Vnl het verschil tussen referentiesituatie en geplande situatie wordt hierbij
in beeld gebracht.

Wijziging beeld- en belevingswaarde
De visueel-ruimtelijke aspecten die beïnvloed worden door het project worden beschreven. De
ruimtelijke kwaliteit wordt louter kwalitatief besproken. Hierbij worden volgende parameters in
beschouwing genomen: architecturale en landschappelijke kwaliteit, omgevingskwaliteit.
Hiervoor wordt onder meer gesteund op de discipline ‘landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie’.

17.3.2 Effecten van de aanlegfase

17.3.2.1 Wijziging gebruikswaarde

Voorliggend project betekent een ruimte-inname, voornamelijk ten nadele van de functie
landbouw. De werken zelf zorgen voor een ruimte-inname, gelijk aan de breedte van het tracé
(weg, taluds, langsgrachten), waar nodig vermeerderd met een bijkomende werfzone. Deze
bijkomende werfzone vormt een tijdelijke inname, terwijl de zone ter hoogte van de tracé tijdens
de exploitatiefase definitief zal worden ingenomen bij de inrichting van het projectgebied, en dus
definitief zal zijn.

De impact op de landbouwfunctie kan beoordeeld worden aan de hand van de
landbouwimpactstudie (opgemaakt door het departement Landbouw en Visserij).
De landbouwimpactstudie geeft de mogelijke perceelsimpact weer in twee klassen van
gebiedsbetrokkenheid en dit voor de in 2011 geregistreerde percelen in landbouwgebruik.
Eveneens worden de totale landbouwoppervlakte, het aantal betrokken landbouwers en het
aantal landbouwbedrijfszetels weergegeven. De landbouwimpactstudie schat de transitiekosten
bij gebruiksbeëindiging of op vraag voor enkele specifieke scenario’s.

° Perceelsimpact: de landbouwstructuur en de landbouwwaarde bepalen samen de
landbouwimpact op de geregistreerde landbouwgebruikspercelen

° Gebiedsbetrokkenheid: alle percelen van een bedrijf krijgen de aanduiding ‘Sterk
betrokken” als 20 % of meer van zijn bedrijfsareaal gelegen is binnen het studiegebied of
als zijn leefbaarheid verbonden is met het bedrijfsareaal gelegen in het studiegebied. De
andere percelen zijn aangeduid als ‘Andere’.

° Geschatte transitiekosten: Als het project direct wordt uitgevoerd, wordt het bedrag van
de gebruiksbeëindiging berekend zoals de uittredingsvergoeding van de gebruiker bij
onteigeningen. Daarbij wordt een billijke vergoeding voorzien voor het verlies van
landbouwgebruik. De billijke vergoeding houdt rekening met het feit dat de gebruiker het
project niet kon voorzien. Bij een geleidelijke gebruiksbeëindiging zal de gebruiker nieuwe
investeringen vermijden. Daarom werd ook het bedrag berekend waarbij er geen
afschrijvingen meer verondersteld zijn voor het bedrijf. Bij deze berekening nemen we de
gebouwen en de kapitaalsintensieve percelen niet mee omdat deze berekening daarvoor
te specifiek is.
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Het permanent ruimtebeslag omvat in totaal ca. 1,72 ha (lengteprofielvariant 1) en 1,66 ha
(lengteprofielvariant 2) aan landbouwpercelen met een betrokkenheid van 2 landbouwers. Deze
zijn niet sterk gebiedsbetrokken. De geregistreerde landbouwpercelen hebben een matige tot
zeer hoge (noordelijkste perceel) waardering.
Het verschil tussen beide varianten is beperkt tot een inname van 6 are landbouwgrond
(voornamelijk met matig waardering) meer voor variant 1.
Onderstaande tabellen en kaarten geven de resultaten weer van deze landbouwimpactstudie
voor beide varianten.

Vanaf de Baversstraat tot aan het ziekenhuis doorkruist het tracé een aantal landbouwpercelen
die samen één grote directe bedrijfsakker vormen. Door het areaalverlies, de versnippering en
de verminderde bereikbaarheid van het afgesplitste noordelijke deel vermindert de waarde en
het rendement van deze bedrijfsakker. In zuidoostelijke richting volgt het tracé weliswaar
hoofdzakelijk de perceelgrenzen, echter zonder rekening te houden met conglomeraten van
percelen die als één geheel worden bewerkt. Ook hier is er dus naast het loutere areaalverlies
opnieuw rendementsverlies door versnippering en verminderde bereikbaarheid (zie verder bij
verstoren van het functioneel weefsel). Tenslotte zal het meest zuidelijke landbouwperceel dat
door het tracé wordt doorsneden veel van zijn landbouwwaarde verliezen. Bij aansluiting van de
omleidingsweg op de Maastrichtersteenweg via het onbebouwde perceel, ontstaat een relatief
kleine voor landbouwdoeleinden onbruikbare snipper ten westen van het tracé.

Lengteprofielvariant 1
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Lengteprofielvariant 2
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Ten gevolge van het project is er bijgevolg areaalverlies voor 2 betrokken landbouwers. Het
betreft hier een eerder beperkte oppervlakte. De impact ten aanzien van de landbouwfunctie
beperkt zich echter niet enkel tot het areaalverlies op zich, maar door het waardeverlies en
rendementsverlies door versnippering en verminderde bereikbaarheid van de percelen. Het
effect ten aanzien van de landbouwfunctie kan hierbij als beperkt negatief tot negatief (-/--)
worden beoordeeld.

Bij deze beoordeling van landbouwinname is in eerste instantie geen rekening gehouden met
de sectorale regelgeving (Decreet landinrichting) waar een specifiek arsenaal van decretale
randvoorwaarden, met inbegrip van schadeloosstellende maatregelen is opgenomen.
Het decreet landinrichting biedt een “instrumentenkoffer” aan die moet toelaten plannen en
projecten op het terrein sneller, efficiënter en op maat te realiseren, gekoppeld aan een
flankerend beleid.
Mogelijke instrumenten zijn onder andere: de opmaak van een LER (landbouweffectenrapport),
de inzet van een lokale grondenbank, vrijwillige herverkaveling, herverkaveling uit kracht van
wet (eventueel met planologische ruil), inrichtingswerken, inrichtingswerken uit kracht van wet,
opleggen van erfdienstbaarheden tot openbaar nut, beheerovereenkomsten,
dienstenvergoedingen, onteigening. De instrumenten kunnen ingeschakeld worden voor:

° de inrichting van gronden: inrichtingswerken, het vestigen van erfdienstbaarheden voor
openbaar nut en vergoedingen voor waardeverlies van gronden;

° het beheer van gronden: vrijwillige beheerovereenkomsten en verplichte
dienstenvergoedingen;

° grondverwerving en -mobiliteit: naast grondverwerving zelf, staan instrumenten ter
beschikking zoals het recht van voorkoop, vrijwillige herverkaveling en herverkaveling uit
kracht van wet eventueel gecombineerd met planologische ruil.

Rekening houdende met deze regelgeving met het uitwerken van een gepast flankerend beleid
kan het effect ten aanzien van de landbouwfunctie als verwaarloosbaar tot beperkt negatief (0/-)
beoordeeld worden.
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Afhankelijk van de inrichting van het aansluitingscomplex van de omleidingsweg met de N79
kunnen bijkomende woning(en) of (delen van) tuinen worden ingenomen. Het effect van deze
inname kan in dit geval als negatief (--) beoordeeld worden. Bij inname van woningen dienen
milderende maatregelen voorgesteld te worden, zijnde een vergoeding voor de ingenomen
woningen en bij voorkeur begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe woonst.

17.3.2.2 Verstoren van het functioneel weefsel

Tijdens de werken kan ook een verminderde bereikbaarheid voor de gebruikersgroepen
optreden ten gevolge van aan- en afvoer van materialen.

Voor het werfverkeer dienen aan- en afvoerroutes te worden geselecteerd (zie ook discipline
mobiliteit). Ten gevolge van dit werfverkeer zullen voor het overige verkeer, alsook voor de
zachte weggebruiker hinder ontstaan.
Omdat de werken grotendeels zullen plaatsvinden op het eigen tracé in een binnengebied
(landbouw), buiten de bestaande wegenis, zullen omleidingen eerder beperkt zijn. Enkel bij de
heraanleg van kruispunten of het dwarsen van bestaande verbindingen zal er een effect zijn dat
mogelijks aanleiding geeft tot omleidingen. Bij het kruispunt N758 (Baverstraat) x Molenweg kan
voor bestemmingsverkeer mits lokale omleidingen een alternatief geboden worden, bijvoorbeeld
via Gilliswinhof – Sint-Martensstraat. Omwille van de aanwezigheid van het ziekenhuis is het
echter wenselijk om steeds doorgang voor hulpdiensten te verzekeren. Ook voor langzaam
verkeer dient de doorgang verzekerd te worden. Hetzelfde geldt voor de landbouwpercelen
binnen het studiegebied, waarvoor de bereikbaarheid tijdens de werken ook gegarandeerd dient
te worden.
Het effect kan als beperkt negatief tot verwaarloosbar (-/0) beoordeeld worden.

17.3.2.3 Wijziging leefbaarheid en woonkwaliteit

De werken betekenen een tijdelijke aantasting van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid in het
studiegebied, en dit voor de omliggende functies (woningen, ziekenhuis en zachte
weggebruikers binnen studiegebied).

° Stof, lucht- en geluidshinder
Door de werf zelf (grondwerkzaamheden, bouw bruggen en kokers) en door het werfverkeer zal
er een verhoogde stof- en geluidshinder zijn (zie disciplines geluid en lucht).

Uit discipline lucht blijkt dat tijdens de aanlegfase er als gevolg van graafwerken en transporten
luchtemissies kunnen optreden. Als gevolg van graafwerken kan potentieel stof in de atmosfeer
gebracht worden. Alleen bij aanhoudende droge weersomstandigheden kan opwaaiend stof
mogelijk een probleem vormen. Mits het nemen van enkele milderende maatregelen kan deze
stofemissie echter beperkt blijven:

· code van goede praktijk toepassen bij het laden van vrachtwagens zoals deze is
opgenomen in het Vlarem II;

· bij aanhoudende droogte erosiegevoelige gronden nat houden of afdekken;
· af- en aanvoerwegen regelmatig vegen en natmaken;
· bij langdurige droogte de lading op vrachtwagens afdekken;
· bij ernstige droogte het transport beperken of stilleggen.

De uitstoot van graafmachines en vrachtwagens zal gering zijn.
Het effect ten aanzien van de luchtkwaliteit kan in het algemeen als verwaarloosbaar (0)
beoordeeld worden.

Uit de discipline geluid blijkt dat gedurende de aanlegfase indien alle machines simultaan
worden ingezet worden er ter hoogte van de meest nabijgelegen woningen t.h.v. de N79
(achtertuinen) een specifieke geluidsniveau is van +/- 82 dB(A) uitgedrukt in LAeq,T bedraagt.
Ook ter hoogte van het ziekenhuis en de meest nabijgelegen woningen in de Baversstraat
(N758) wordt, indien alle machines simultaan worden ingezet, een specifieke geluidsniveau
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verwacht van +/- 61 tot 63 dB(A)) uitgedrukt in LAeq,T . Dit betekent dat de heersende
geluidsniveaus op het moment van de bouwwerkzaamheden bepaald zullen worden door het
specifieke niveau afkomstig van de werken. Ook t.h.v. de geïsoleerde woning aan de
Bergerstraat zullen de werken tijdelijk bepalend zijn voor het geluidsklimaat. Uiteraard zijn de
constructiewerken en de hieraan gerelateerde effecten van tijdelijke aard. In het
politiereglement van Tongeren wordt geluid als gevolg van werken aan de openbare weg
overigens als niet-hinderlijk beschouwd.
Het inzetten van geluidsarm materieel en een goede communicatie met buren blijft wel
noodzakelijk.
Verder kan verwacht worden dat er aan de meeste woningen rondom het projectgebied geen
trillingshinder zal optreden tijdens het eventuele schroefheien. Echter, indien men dient te heien
met slaghamers is de afstand tot de meest nabijgelegen woningen te klein om trillingshinder uit
te sluiten.
Het effect kan als beperkt negatief (-) beoordeeld worden.

° Verkeershinder
De aan- en afvoer van materialen dient via de meest geschikte wegen te verlopen. Gelet op de
aanwezigheid van de E313 en het op- en afrittencomplex 32 waar de N79-
Maastrichtersteenweg op aansluit, is het logisch dat de N79 ingeschakeld moet worden in
relatie tot de E313. Werfverkeer via de N79-Maastrichtersteenweg vormt in dat opzicht geen
probleem. Het effect van het werfverkeer is in het algemeen dan ook te verwaarlozen (0).

17.3.2.4 Wijziging beeld- en belevingswaarde

Cumulatief betekenen de hierboven vermelde effecten een aantasting van de beleving van het
studiegebied. Gezien het tijdelijke karakter van de werken, is de aanleg van de infrastructuur,
de ermee gepaard gaande rustverstoring en een mogelijk verminderde bereikbaarheid van
enkele functies (landbouw) een beperkt negatief effect op de belevingswaarde (-).
De perceptieve wijzigingen worden besproken bij de discipline landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie.

17.3.3 Effecten van de exploitatiefase

17.3.3.1 Wijziging gebruikswaarde

Na uitvoering van het project is ruimte in het projectgebied ingenomen.
De ruimte-inname voor het tracé wordt geraamd op ongeveer 2,08 ha voor lengteprofielvariant
1 en 1,98 ha voor lengteprofielvariant 2. Deze ruimte is momenteel hoofdzakelijk in gebruik als
landbouwgrond. Het verlies aan functies werd reeds besproken bij de effecten tijdens de
aanlegfase (zie hoger).

17.3.3.2 Verstoren van het functioneel weefsel

Het projectgebied bestaat voornamelijk uit landbouwgebied. Zoals reeds beschreven bij de
discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zal het project zorgen voor een
verdere aansnijding en versnippering van het open landbouwgebied ten oosten van Tongeren.
Door het inrichting van het tracé wordt ten westen van dit tracé een geïsoleerd agrarisch gebied
gecreëerd dat ingesloten ligt tussen woonlinten, het ziekenhuis en de omleidingsweg en waardoor
de waarde voor de ruime agrarische structuur wordt aangetast.

Ook op perceelsniveau zal de inrichting van het tracé een versnipperend effect hebben. Het
tracé snijdt een 9-tal percelen aan. Enkele van deze percelen worden door het tracé effectief
doorsneden (noordelijke percelen vanaf de Baverstraat tot aan het ziekenhuis; meest zuidelijke
perceel). Voor deze percelen is er dan ook een versnippering en de verminderde
bereikbaarheid, wat kan resulteren in verminderde waarde en rendement.
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Hoewel voor de overige percelen het tracé hoofdzakelijk de perceelsgrens volgt, wordt er hierbij
geen rekening gehouden met conglomeraten van percelen die als één geheel worden bewerkt.
Ook voor deze percelen resulteert het tracé ook in versnippering en verminderde
bereikbaarheid. Behalve deze percelen die direct worden aangetast door het tracé zal er ook
voor percelen ten westen van het tracé een impact optreden, gezien ook hier een zekere
barrièrewerking en grotere afstand optreedt voor de landbouwer die zowel percelen ten oosten
als ten westen van het tracé in gebruik heeft. Hierdoor kan het rendement van de uitbating
dalen als gevolg van een verveelvoudiging van de afstand tot het bedrijf.

De landbouwpercelen blijven wel veelal bereikbaar via de bestaande wegen Molenweg en
Bergerstraat. De percelen ten oosten van het tracé zijn bereikbaar via de N79-Molenweg en de
percelen ten westen van het tracé blijven bereikbaar via de Hazelereik-Bergerstraat en N758 –
Molenweg (noordelijkste stuk bestaande Molenweg). Hoewel de bereikbaarheid van een aantal
percelen verminderd blijven deze wel, mits kleine omrijroutes, bereikbaar. Zoals hoger gesteld
kan er wel een impact zijn op het rendement van de uitbating door het vergroten van de afstand
tot het landbouwbedrijf.

Naast de impact op de bereikbaarheid van de landbouwpercelen kan de nieuwe infrastructuur
ook een impact hebben op de bereikbaarheid van andere omliggende functies. De impact op de
bereikbaarheid wordt eveneens besproken bij discipline mobiliteit. Hieruit blijkt dat het project
zal leiden tot een verbeterde bereikbaarheid van het AZ Vesalius.
Aangezien voor het gemotoriseerd verkeer geen belangrijke verbindingen worden geknipt en
het gaat om nieuwe infrastructuur zijn er geen effecten die de bereikbaarheid voor
gemotoriseerd verkeer doen afnemen. Hetzelfde geldt voor het openbaar vervoer.
Aangezien er geen fietspaden langs de noordoostelijke omleidingsweg voorzien worden, kan
louter de aanleg niet voor directe positieve effecten qua bereikbaarheid per fiets zorgen. Enkel
langs het meest noordelijke stuk, vanaf de kruising met de Molenweg tot aan de Bergerstraat,
wordt een vrijliggend onverhard fietspad langs het tracé voorzien. Hierdoor wordt de verbinding
tussen de Molenweg en de Bergerstraat voor langzaam verkeer (mountainbikeroute) hersteld.
De verschuiving van de toegang tot het ziekenhuis van de Hazelereik naar de omleidingsweg
zorgt ervoor dat de fietser vanuit het centrum via een verkeersluwere omgeving het ziekenhuis
kan bereiken.
De verbeterde bereikbaarheid voor gemotoriseerd verkeer en voor het ziekenhuis kan als
beperkt positief (+) beoordeeld worden.

De Bergerstraat is een onderdeel van het lokale fietsroutenetwerk (zie discipline mobiliteit).
Hoewel door het knippen van deze weg de bereikbaarheid per fiets verminderd, wordt de
impact hierop vanuit discipline mobiliteit als verwaarloosbaar beoordeeld. Gezien deze weg ook
zorgt voor de ontsluiting van landbouwpercelen en vanuit discipline landschap als historische
verbinding wordt aangeduid tussen de kern van Berg en Tongeren, kan het effect op het
knippen van deze verbinding als beperkt negatief (-) beoordeeld worden.

17.3.3.3 Wijziging leefbaarheid en woonkwaliteit

° Verkeershinder
Uit de discipline mobiliteit blijkt dat de aanleg van de noordoostelijke omleidingsweg ervoor
zorgt dat hoofdzakelijk doorgaand verkeer onttrokken wordt aan de bestaande structuurwegen
zoals de N79 en de R72. Dit betekent dat dit verkeer via een veiligere omgeving kan rijden,
aangezien de omleidingsweg een pure verkeersomgeving is, zonder bebouwing en met
maximale scheiding van het verkeer.
De afname van het verkeer langs de bebouwde omgeving, zoals de N79 ten westen van de
omleidingsweg, de N758-Elderseweg, de stationsomgeving heeft positieve effecten op de
verkeersveiligheid aangezien de intensiteiten dalen en dit minder mogelijke interactie met
langzaam verkeer tot gevolg heeft. Ook de heroriëntering van de hoofdtoegang tot het
ziekenhuis is een gunstig gegeven qua verkeersveiligheid. Dit vermindert de drukte in de
woonstraat Hazelereik, die niet ingericht (of bedoeld) is voor het verwerken van dergelijk
verkeer.
Omwille van de daling van de verkeersintensiteiten in deze bebouwde zones heeft dit een
positief effect op de verkeersleefbaarheid.
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Het effect van de verbeterde verkeersleefbaarheid en –veiligheid kan als positief (++)
beoordeeld worden.

° Geluidshinder
Voor het analyseren van de impact van geluid zal, zoals besproken bij de methodiek, gebruik
gemaakt worden van de methode van Miedema et al. Hierbij wordt een berekening gemaakt
van het aantal (ernstig) gehinderden en het aantal slaapgestoorden op basis van dosis-
effectrelaties.
Om dit te uit te voeren zal in eerste instantie een selectie worden gemaakt van de wegen waar
een verschil in geluidsniveau te verwachten is tussen de referentiesituatie (zowel 1 als 2) en de
geplande situatie (zowel 1 als 2) van > 1 dB. Een verschil van < 1 dB is immers niet hoorbaar
en daarom als verwaarloosbaar te beschouwen (zie discipline geluid). Voor deze wegenselectie
zal vervolgens een overlay gemaakt worden van de geluidscontourkaarten met de gebouwen
van het kadaster (2015), en zal bekeken worden naar hoeveel woningen er geheel of
gedeeltelijk bijkomend of minder binnen de geluidsbelastingsklassen volgens de methode van
Miedema komen te liggen. Dit aantal woningen kan dan vermenigvuldigd worden met de
gemiddelde gezinsgrootte van Tongeren, zijnde 2,4 (2013; bron:
http://detailhandelvlaanderen.be/sites/detailhandelvlaanderen.be/files/organisation/feitenfiches/f
eitenfiche_tongeren_0.pdf), om het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en
slaapverstoorden te kunnen berekenen. Dit laatste gebeurt door het toepassen van de
percentages cf. Tabel 17-4.
Deze methodiek zal worden toegepast voor de scenario’s geplande toestand 1 ((i.e. refsit 2025
+ NO omleidingsweg) – lengteprofielvariant 1) en de geplande toestand 2 (i.e. refsit 2025 + ZO
omleidingsweg + NO omleidingsweg) – lengteprofielvariant 1. Gezien uit de discipline geluid
blijkt dat de verschillen tussen lengteprofielvariant 1 en 2 beperkt zijn (sowieso verwaarloosbaar
ter hoogte van het omliggende wegennet) zullen eventuele verschillende kwalitatief besproken
worden.

Geplande toestand 1

Tabel 17-5: Geplande toestand 1 (lengteprofielvariant 1) (tov referentiesituatie 1): aantal bewoners
bijkomend of minder binnen geluidsbelastingklassen basis Lden

Relevant weg(segmenten)

Geluidsbelastingsklassen Lden in dB(A)
aantal bewoners (aantal woningen x gemiddelde

gezinsgrootte Tongeren 2013 = 2,4)
55-59 60-64 65-69 70-74 >75

N79 –Maastrichtersteenweg ten
westen van de NO-omleidingsweg  0 0 0 0 0

Hazelereik -40,8 0 0 0 0
N758 – Baverstraat-Elderseweg
(vanaf Merksemstraat tot aan de
NO-omleidingsweg)

0 0 0 0 0

Sint-Martensstraat-Gilliswinhof -28,8 0 0 0 0
Bodemweg-Bolleberg-
Kellensstraat42 -21,6 -21,6 -2,4 0 0

Omleidingsweg NO 0 2,4 2,4 0 2,4
Molenweg 7,2 2,4 4,8 0 0
Verbinding Molenweg -
Bilzersteenweg 9,6 12 2,4 0 0

N753 – Nieuwe Steenweg 0 7,2 2,4 0 0

42 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor deze
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025.
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Tabel 17-6: Geplande toestand 1 (lengteprofielvariant 1) (tov referentiesituatie 1): aantal bewoners
bijkomend of minder binnen geluidsbelastingklassen basis Lnight

Relevant weg(segmenten)

Geluidsbelastingsklassen Lnight in dB(A)
aantal bewoners (aantal woningen x gemiddelde

gezinsgrootte Tongeren 2013 = 2,4)
50-54 55-59 60-64 64-69 >70

N79 –Maastrichtersteenweg ten
westen van de NO-omleidingsweg 0 0 0 0 0

Hazelereik 0 0 0 0 0
N758 – Baverstraat-Elderseweg
(vanaf Merksemstraat tot aan de
NO-omleidingsweg)

0 0 0 0 0

Sint-Martensstraat-Gilliswinhof 0 0 0 0 0
Bodemweg-Bolleberg-
Kellensstraat43 -9,6 -4,8 0 0 0

Omleidingsweg NO 0 0 0 0 0
Molenweg 2,4 2,4 0 0 0
Verbinding Molenweg -
Bilzersteenweg 16,8 4,8 0 0 0

N753 – Nieuwe Steenweg 0 0 0 0 0

Tabel 17-7: Geplande toestand 1 (lengteprofielvariant 1) (tov referentiesituatie 1): Stijging – daling
populatie gehinderd/ernstig gehinderd

Relevante wegsegmenten Aantal
gehinderden

Aantal ernstig
gehinderden

Aantal
slaapverstoorden

N79 –Maastrichtersteenweg ten
westen van de NO-omleidingsweg 0 0 0

Hazelereik -9 -3 0
N758 – Baverstraat-Elderseweg
(vanaf Merksemstraat tot aan de
NO-omleidingsweg)

0 0 0

Sint-Martensstraat-Gilliswinhof -6 -2 0
Bodemweg-Bolleberg-
Kellensstraat44 -12 -5 -1

Omleidingsweg NO 3 2 0
Molenweg 4 2 0
Verbinding Molenweg -
Bilzersteenweg 7 3 2

N753 – Nieuwe Steenweg 3 1 0

Uit bovenstaande tabel blijkt dat langs een aantal wegen een verbetering is van het
geluidsklimaat met een afname van het aantal gehinderden, ernstig gehinderden en
slaapverstoorden. Dit aantal is het hoogste voor de Bodemweg – Bolleberg – Kellenstraat45,
maar ook voor Hazelereik en Sint-Maternesstraat – Gilliswinhof is er een afname van het aantal
(ernstig) gehinderden. Voor een viertal wegen is er een verslechtering van het geluidsklimaat,
met een toename van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden langs deze wegen.
Het aantal blijft weliswaar beperkt, met maximaal 7 bijkomende gehinderden langs de
(toekomstige) verbinding tussen de Molenweg en Bilzersteenweg.

43 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor deze
wegsegmenten de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie, zich in de praktijk reeds zullen
voordoen in de referentiesituatie 2025.
44 Idem als vorige voetnoot
45 Idem als vorige voetnoot
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Wat betreft lengteprofielvariant 2 blijkt het effect gelijkaardig aan lengteprofielvariant 1. Het
verschil tussen beide varianten is het grootst langs de omleidingsweg, voornamelijk daar waar
er geen woningen gelegen zijn. Zodoende heeft dit geen impact op het aantal (ernstig)
gehinderden en slaapverstoorden.

Wat betreft de kwetsbare locaties liggen de relevante kwetsbare locaties voornamelijk binnen
de zone waar het verschil in geluidsniveau te verwaarlozen is (< 1 dB) of waar er een positieve
impact is op het geluidsklimaat (ter hoogte van begeleidingscentrum voor volwassenen en
kinderen met een verstandelijke en/of bijkomende beperkingen ‘Ter Heide’, Baverstraat N758).
Enkel ter hoogte van het ziekenhuis Vesalius heeft het project wel een zekere impact op het
geluidsklimaat. Dit is onvermijdelijk wanneer men een nieuwe weg inplant in open ruimte gebied
nabij het ziekenhuis, waardoor dit ziekenhuis ook wel beter bereikbaar wordt. Uit de
geluidscontourkaarten Lden is af te leiden dat er een positieve impact is langs de westelijke
kant van het ziekenhuis, dit door de afname van het verkeer in Hazelereik. Langs de oostelijke
kant van het ziekenhuis is er wel een verslechtering van het geluidsklimaat. Waarbij het
ziekenhuis hier in de referentiesituatie grotendeels ter hoogte van de contour van 45 dB(A) lag,
grenst het ziekenhuis in de geplande situatie aan de geluidscontour van 50 dB(A). Het
ziekenhuis zelf valt wel grotendeels buiten de contour van 50 dB(A). Wat betreft de
nachtperiode valt het ziekenhuis volgens de geluidscontourkaarten Lnight zowel in de
referentiesituatie als in de geplande situatie buiten te contour van 45 dB(A).

In de discipline geluid worden voor de geplande toestand 1 (zowel voor lengteprofielvariant 1
als 2) milderende maatregelen voorgesteld (zijnde geluidsscherm of berm) langs de
omleidingsweg ter hoogte van de achtertuinen Baversstraat en de achtertuinen
Maastrichtersteenweg. Op basis van de geluidscontourkaarten blijken er geen woningen
bijkomend of minder binnen de geluidsbelastingsklassen voor (ernstig) gehinderden of
slaapverstoorden te vallen. Zodoende wordt hier geen impact waargenomen op het aantal
(ernstig) gehinderden en slaapverstoorden. Wel zal, zoals blijkt uit discipline geluid, er een
matig tot zeer significante daling plaatsvinden van de geluidsimmissieniveaus ter hoogte van de
achtertuinen van de Baverstraat en achtertuinen van de Maastrichtersteenweg ter hoogte van
de omleidingsweg, wat naar leefkwaliteit uiteraard ook positief geëvalueerd kan worden.

Algemeen blijkt uit voorgaande analyse dat de toename of afname van het aantal gehinderden,
ernstig gehinderden en slaapverstoorden voor geplande toestand 1 eerder beperkt is. Globaal
gezien is het aantal omwonenden dat een positief effect ondervindt groter dan het aantal
omwonenden dat negatief beïnvloed wordt. Voor het merendeel van de wegen binnen het
studiegebied is het effect overigens zelfs verwaarloosbaar.

Wat betreft de significantiebeoordeling voor het aspect wordt verwezen naar de eindscore in
discipline geluid.
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Geplande toestand 2

Tabel 17-8: Geplande toestand 2 (lengteprofielvariant 1) (tov referentiesituatie 2): aantal bewoners
bijkomend of minder binnen geluidsbelastingklassen basis Lden

Relevant weg(segmenten)

Geluidsbelastingsklassen Lden in dB(A)
aantal bewoners (aantal woningen x gemiddelde

gezinsgrootte Tongeren 2013 = 2,4)
55-59 60-64 65-69 70-74 >75

Hazelereik -45,6 -2,4 0 0 0
N758 – Baverstraat-Elderseweg
(vanaf Merksemstraat tot aan de
NO-omleidingsweg)

-12 -45,6 -2,4  0  0

Sint-Martensstraat-Gilliswinhof -36 0 0 0 0
Bodemweg-Bolleberg-
Kellensstraat46 -28,8 -19,2 -74,4  0  0

Omleidingsweg NO 2,4 2,4 0 2,4
Molenweg 4,8 2,4 2,4 0
Verbinding Molenweg -
Bilzersteenweg 19,2 12 2,4 7,2  0

Tabel 17-9: Geplande toestand 2 (lengteprofielvariant 1) (tov referentiesituatie 2): aantal bewoners
bijkomend of minder binnen geluidsbelastingklassen basis Lnight

Relevant weg(segmenten)

Geluidsbelastingsklassen Lnight in dB(A)
aantal bewoners (aantal woningen x gemiddelde

gezinsgrootte Tongeren 2013 = 2,4)
50-54 55-59 60-64 64-69 >70

Hazelereik -12 0 0 0 0
N758 – Baverstraat-Elderseweg
(vanaf Merksemstraat tot aan de
NO-omleidingsweg)

-96 -38,4  0  0  0

Sint-Martensstraat-Gilliswinhof -7,2 0 0 0 0
Bodemweg-Bolleberg-Kellensstraat -45,6 -16,8 0 0 0
Omleidingsweg NO 0 0 2,4 2,4 0
Molenweg 2,4 2,4 0 0 0
Verbinding Molenweg -
Bilzersteenweg 16,8 7,2 7,2  0

Tabel 17-10: Geplande toestand 2 (lengteprofielvariant 1) (tov referentiesituatie 2): Stijging – daling
populatie gehinderd/ernstig gehinderd

Relevante wegsegmenten Aantal
gehinderden

Aantal ernstig
gehinderden

Aantal
slaapverstoorden

Hazelereik -10 -4 -1
N758 – Baverstraat-Elderseweg
(vanaf Merksemstraat tot aan de
NO-omleidingsweg)

-17 -7 -11

Sint-Martensstraat-Gilliswinhof -8 -3 -1
Bodemweg-Bolleberg-
Kellensstraat47 -42 -20 -5

Omleidingsweg NO 3 2 1
Molenweg 3 1 0
Verbinding Molenweg -
Bilzersteenweg 13 6 3

46 Idem als vorige voetnoot
47 Idem als vorige voetnoot
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Ook in de geplande situatie 2 (met zuidoostelijke omleidingsweg) blijkt dat langs een aantal
wegen een verbetering is van het geluidsklimaat met een afname van het aantal gehinderden,
ernstig gehinderden en slaapverstoorden. Dit aantal is het hoogste voor de Bodemweg –
Bolleberg – Kellenstraat48, maar ook voor Hazelereik, N758 (vanaf Merksemsesteenweg tot aan
de NO-omleidingsweg) en Sint-Maternesstraat – Gilliswinhof is er een afname van het aantal
(ernstig) gehinderden. Voor een drietal wegen is er een verslechtering van het geluidsklimaat,
met een toename van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden langs deze wegen.
Het aantal blijft weliswaar beperkt, met maximaal 13 bijkomende gehinderden langs de
(toekomstige) verbinding tussen de Molenweg en Bilzersteenweg.

Wat betreft lengteprofielvariant 2 blijkt het effect gelijkaardig aan lengteprofielvariant 1. Het
verschil tussen beide varianten is het grootst langs de omleidingsweg, voornamelijk daar waar
er geen woningen gelegen zijn. Zodoende heeft dit geen impact op het aantal (ernstig)
gehinderden en slaapverstoorden.

Wat betreft de kwetsbare locaties liggen de relevante kwetsbare locaties voornamelijk binnen
de zone waar het verschil in geluidsniveau te verwaarlozen is (< 1 dB) of waar er een positieve
impact is op het geluidsklimaat (ter hoogte van begeleidingscentrum voor volwassenen en
kinderen met een verstandelijke en/of bijkomende beperkingen ‘Ter Heide’, Baverstraat N758).
Enkel ter hoogte van het ziekenhuis Vesalius heeft het project wel een zekere impact op het
geluidsklimaat. Dit is onvermijdelijk wanneer men een nieuwe weg inplant in open ruimte gebied
nabij het ziekenhuis. Uit de geluidscontourkaarten is af te leiden dat er een positieve impact is
langs de westelijke kant van het ziekenhuis, dit door de afname van het verkeer in Hazelereik.
Langs de oostelijke kant van het ziekenhuis is er wel een verslechtering van het geluidsklimaat.
Waarbij het ziekenhuis hier in de referentiesituatie grotendeels ter hoogte van de contour van
45 dB(A) lag, grenst het ziekenhuis in de geplande situatie aan de geluidscontour van 50 dB(A).
Het ziekenhuis zelf valt wel grotendeels buiten de contour van 50 dB(A). Wat betreft de
nachtperiode valt het ziekenhuis volgens de geluidscontourkaarten Lnight zowel in de
referentiesituatie als in de geplande situatie buiten te contour van 45 dB(A).

In discipline geluid worden voor de geplande toestand 2 (zowel voor lengteprofielvariant 1 als 2)
milderende maatregelen voorgesteld (zijnde geluidsscherm of berm) langs de omleidingsweg
ter hoogte van de achtertuinen Maastrichtersteenweg. Op basis van de geluidscontourkaarten
blijken er geen woningen bijkomend of minder binnen de geluidsbelastingsklassen voor
(ernstig) gehinderden of slaapverstoorden te vallen. Zodoende wordt hier geen impact
waargenomen op het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden. Wel zal, zoals blijkt uit
discipline geluid, er een zeer significante daling plaatsvinden van de geluidsimmissieniveaus ter
hoogte van de achtertuinen van de Maastrichtersteenweg ter hoogte van de omleidingsweg.

Algemeen blijkt uit voorgaande analyse dat de toename of afname van het aantal gehinderden,
ernstig gehinderden en slaapverstoorden voor geplande toestand 2 eerder beperkt is. Globaal
gezien is het aantal omwonenden die een positief effect ondervinden groter dan het aantal
omwonenden die negatief beïnvloed worden. Voor het merendeel van de wegen binnen het
studiegebied is het effect overigens zelfs verwaarloosbaar.

Wat betreft de significantiebeoordeling voor het aspect geluid wordt verwezen naar de
eindscore in discipline geluid.

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.
Vanuit de discipline mobiliteit aangevuld met de actualisatie vanuit de discipline geluid, blijkt dat
bovenstaande bespreking als een worst case benadering van de effecten van de NO-
omleidingsweg kan beschouwd worden.

48 Idem als vorige voetnoot
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° Trillingshinder
Voor de effecten ten aanzien van trillingen wordt verwezen naar de discipline geluid.

° Luchthinder
Uit de discipline lucht blijkt dat als gevolg van de aanleg van de noordoostelijke verbinding
zullen de emissies van NO2, PM10 en PM2,5 in het studiegebied beperkt (< 3% t.o.v. de
referentiesituatie) toenemen. De totale emissies in de ruime omgeving blijven vrijwel gelijk (het
gaat eerder om een herverdeling van verkeersstromen; het project is immers verkeersdragend
en niet verkeersgenererend). Door de herverdeling van het verkeer zal de luchtkwaliteit langs
een aantal wegen verbeteren en langs anderen afnemen.

Bij de aanleg van de noordoostelijke verbinding zal de luchtkwaliteit langs een relatief groot
aantal wegen aanzienlijk verbeteren (tot +++). Deze verbetering zal plaatselijk het meest
voelbaar zijn langs de N730 – Bilzersteenweg, de N79 Maastrichtersteenweg
(stationsomgeving) en de Bodemweg. Daarnaast worden voor NO2 ook wel negatieve effecten
(-2) verwacht langs de N758 – Elderenstraat ter hoogte van ’s Herenelderen. Deze afname van
de luchtkwaliteit is een gevolg van de toename van de verkeersintensiteit (+2.600 voertuigen)
en de korte afstand van de wegvak tot de woningen (ca. 5 m).
In de referentiesituatie 1 werden verhoogde concentraties voor NO2, met overschrijding van de
advieswaarde van WHO, vastgesteld langs N79, van stationsplein tot Maastrichtersteenweg,
langsheen deR72, Watertorenstraat, langsheen de N79-Maastrichtersteenweg van Blaarstraat
tot Elderseweg en 1271 (N79-Maastrichtersteenweg, van Blaarstraat tot Jaminéstraat(omgeving
station). Door de omleidingsweg zal de luchtkwaliteit ter hoogte van deze wegen verbeteren.
Ter hoogte van de eerste 2 aangehaalde wegsegmenten blijf de advieswaarde (licht)
overschreden. Voor de laatste 2 wegsegmenten (N79  tussen de Elderseweg en de
Jaminéstraat) is dat niet meer het geval.
Voor PM10 is er een beperkt negatief effect (-1) te verwachten langs de N758-Elderenstraat, van
Membruggerweg tot Sint-Stefanusstraat. Beperkt positieve effecten zijn te verwachten langs
een elftal wegvakken. Voor PM2,5 treden beperkte negatieve effecten (-1) op ter hoogte van
voormeld wegvak op de N758 Beperkte positieve effecten (+1) worden verwacht langs een
zestal wegvakken. De advieswaarden van WHO blijven zoals in de referentiesituatie wel langs
alle wegvakken overschreden.

De aanleg van de zuidoostelijke omleiding zal in combinatie met de noordoostelijke omleiding
ook leiden tot een lichte verhoging van de verkeersemissies. Deze verhoging zal echter beperkt
zijn. Negatieve effecten worden in deze situatie verwacht langs de N758-Elderenstraat t.h.v. ’s
Herenelderen, de N730 Bilzerweg en de N79 Maastrichtersteenweg. Langs een groter aantal
wegen zal de luchtkwaliteit echter sterk verbeteren. In deze situatie worden echter geen
overschrijdingen van de advieswaarden van WHO veracht voor NO2. Voor de andere
verontreinigende stoffen PM2,5 en PM10 blijven de advieswaarden zoals in de referentiesituatie
wel langs alle wegvakken overschreden.

Actualisatie: situatie bij invulling ZO-omleidingsweg cf ZO-2 (§ 5.1.2)
Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierboven in rekening gebracht wordt, overeen met variant ZO-1 uit het
plan-MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder §  5.1.2) verder te
onderzoeken, wordt hier  aanvullend meegegeven in welke mate een keuze voor dit tracé de
effectbespreking voor de geplande situatie 2 wijzigt.

Vanuit de discipline mobiliteit aangevuld met de actualisatie vanuit de discipline lucht, blijkt dat
bovenstaande bespreking als een worst case benadering van de effecten van de NO-
omleidingsweg kan beschouwd worden.
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17.3.3.4 Wijziging beeld- en belevingswaarde

Zoals reeds blijkt uit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, is vanuit de
ruimere omgeving een beperkte zichtbaarheid op het projectgebied. Dit ten gevolge van het
reliëf en alsook door de insnijding van het tracé op het hoogste punt. Het beeld vanuit de
omgeving wordt bovendien voornamelijk gedomineerd door het ziekenhuis AZ Vesalius.
Vanuit de omliggende woningen en de recreatieve functies (zachte recreatie) kan het tracé wel
een zekere impact hebben op de beeld- en belevingswaarde.
De grootste visuele impact zal zich voordoen voor de woningen langs de Maastrichtersteenweg
en langs de Baversstraat langs de kant van het tracé. Voor deze woningen is er een negatieve
impact te verwachten voor de leefkwaliteit en belevingswaarde, en dit door een samenspel van
een wijziging van de visuele kenmerken van de omgeving (nabijheid infrastructuur), geluid- en
luchthinder.
De impact ten aanzien van deze woningen kan hierbij als negatief (--) beoordeeld worden.

Vanuit discipline geluid worden een aantal milderende maatregelen voorgesteld die een impact
kunnen hebben op de beeldwaarde in de directe omgeving van het projectgebied, en dan
voornamelijk voor deze woningen langs de Maastrichtersteenweg en Baverstraat ter hoogte van
de omleidingsweg. Het gaat hierbij om de inrichting van geluidsschermen/ gronddammen op
bepaalde locaties nabij (achtertuinen van) woningen.
In geplande situatie 1 worden een geluidsschermen of gronddammen voorgesteld langs een
gedeelte van de nieuwe weg ter hoogte van de achtertuinen Maastrichtersteenweg en ter
hoogte van de achtertuinen langs de Baversstraat (zie discipline geluid). Hoewel hiermee het
zicht op het open landbouwgebied beïnvloed word, wordt hierdoor ook het zicht op de
omleidingsweg vanaf de  (achtertuinen van de) woningen (gedeeltelijk) afgeschermd. De
negatieve visuele impact, aslook de impact op het geluidsklimaat van het project wordt voor
deze woningen hierdoor dan ook gedeeltelijk gemilderd. In de geplande toestand 2 wordt enkel
een geluidsscherm/berm voorgesteld ter hoogte van de achtertuinen van de
Maastrichtersteenweg.

De wijziging in belevingswaarde voor de andere relevante woonomgevingen hangt nauw samen
met de wijzigingen op het vlak van hinder (zie hiervoor).

Voor de woningen langs Hazelereik ten westen, en de woningen in de kern van Berg ten oosten
van het tracé wordt de impact beperkt (-) ingeschat, gezien het reliëf en de gedeeltelijke
insnijding van het tracé de visuele reikwijdte hier beperken.

17.3.4 Specifieke onderzoeksvragen

17.3.4.1 Randvoorwaarden m.b.t. keuze van extra werfzones (buiten de ruimte voor de
toekomstige wegenis)

Bij de keuze van de werfzones worden best geen extra landbouwpercelen aangesneden.

17.3.4.2 Randvoorwaarden m.b.t. de aansluiting van het ziekenhuis

Vanuit deze discipline gelden geen specifieke voorwaarden voor de concrete aansluiting van
het ziekenhuis.
Wel kan hier verwezen worden naar de randvoorwaarden en bedenkingen die hieromtrent
geformuleerd worden onder de disciplines mobiliteit en geluid.

17.3.4.3 Randvoorwaarden m.b.t. de inplanting van waterbuffers

Vanuit deze discipline gelden geen specifieke voorwaarden voor de concrete aansluiting van
het ziekenhuis.
Wel kan hier verwezen worden naar de randvoorwaarden en bedenkingen die hieromtrent
geformuleerd worden onder de discipline mobiliteit.
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17.4 Effectbespreking en beoordeling ten opzichte van relevante ontwikkelingen

Voor de uitgebreide effectbespreking en beoordeling van ten opzichte van de relevante
ontwikkelingen kan verwezen worden naar de bespreking en beoordeling binnen de disciplines
mobiliteit, geluid en lucht. Hieronder worden de bevindingen uit dit disciplines samengevat.

Uit discipline mobiliteit blijkt dat voor het ontwikkelingsscenario ‘geplande situatie 2 met het
knippen van de N79 t.h.v. het station’, de noordoostelijke omleidingsweg veel meer benut zal
worden. Anderzijds is er hierdoor een duidelijke afname in de stationsomgeving en langs de
R72, en de hele omgeving tussen het spoor en beide omleidingswegen wordt natuurlijk ook
minder belast. Door de knipt zal de zuidoostelijke omleidingsweg ook drukker worden. De
hogere benutting van beide omleidingswegen is an sich een gunstig gegeven. Deze wegen
kennen geen of amper bebouwing, scheiding van de verkeersdeelnemers en moderne,
aangepaste infrastructuur. Meer verkeer op de omleidingswegen betekent grofweg dat er
minder verkeer is op de bestaande wegen, voornamelijk stationsomgeving, een gedeelte van de
R72, de omgeving tussen het spoor en de omleidingswegen, … wat gunstig is qua
verkeersveiligheid en leefbaarheid.
De geplande situatie 2 met het voorzien van een link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort
zal overwegend een effect hebben op het gebruik van de zuidoostelijke omleidingsweg, waarbij
het verkeer afneemt in de N79-Maastrichtersteenweg, de stationsomgeving en het oostelijk deel
van de R72. De intensiteiten op de noordoostelijke omleidingsweg worden zeer weinig
beïnvloed door het voorzien van deze link.
Voor het derde ontwikkelingsscenario, zijnde knippen van de N79 t.h.v. het station én het
voorzien van een link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort, zal het verkeer van de N79-
Maastrichtersteenweg hoofdzakelijk verschuiven naar de zuidoostelijke omleidingsweg om dan
via de link met de Moerenpoort de R72 te bereiken. De toename van de intensiteiten in de
noordoostelijke omleidingsweg in vergelijking met geplande situatie 2 is relatief beperkt

Uit discipline geluid blijkt dat voor het ontwikkelingsscenario ‘geplande situatie 2 met het
knippen van de N79 t.h.v. het station’, met een grotere benutting van beide omleggingswegen,
er een significant positief effect voorkomt op het geluidsklimaat voor het gedeelte van de N79
ten westen van de omleidingsweg, door een afname in intensiteiten. Ook voor het gedeelte van
de Baverstraat ten westen van de omleidingsweg resulteert de afname van intensiteiten hier in
een matig tot significant positief effect op het geluidsklimaat. Hetzelfde geldt voor enkele lokale
wegen zoals de Bodemweg/Bolleberg/Kellensstraat49, Gilliswinhof, Hazelereik en Neremweg
(ten westen omleidingsweg), alsook langs de N79B. Voor het westelijk deel van de Blaarstraat,
de Neremweg en voor de N730 berekenen we langs het gedeelte tussen de R72 en N753 is er
een matig negatief effect waar te nemen. T.h.v. de achtertuinen van woningen te N79
Maastrichtersteenweg als thv de geïsoleerde woning te Bergerstraat en het ziekenhuis
berekenen we een significant negatief effect op de geluidsimmissie, zoals ook in de geplande
situatie 1.
In ontwikkelingsscenario 2, met het klippen van de Moerenpoort, nemen langs de N758
Baverstraat, voor het gedeelte ten westen van de omleidingsweg, de intensiteiten beperkt af
waardoor men hier een significant positief effect op het geluidsklimaat vaststelt. Hetzelfde geldt
voor enkele lokale wegen zoals de Bodemweg/Bolleberg/Kellensstraat50, Gilliswinhof,
Hazelereik en Neremweg (ten westen omleidingsweg), alsook langs de N79B. In het zuiden takt
de omleidingsweg aan op de N79 Maastrichtersteenweg, langs het gedeelte ten westen nemen
de intensiteiten af waardoor men hier een zeer significant positief effect op het geluidsklimaat
vaststelt. Op de N753 en Neremweg neemt het verkeer beperkt toe met als gevolg een matig
negatief effect op de geluidsimmissie thv de eerstelijnsbebouwing. T.h.v. de achtertuinen van
woningen te N79 Maastrichtersteenweg als thv de geïsoleerde woning te Bergerstraat en het
ziekenhuis berekenen we een significant negatief effect op de geluidsimmissie, zoals ook in de
geplande situatie 1.

49 Idem als vorige voetnoot
50 Idem als vorige voetnoot



Mens - ruimtelijke aspecten

18050018_PRMER NO omleidingsweg Tongeren
Pagina 304 van 431

De effecten in het derde ontwikkelingsscenario zijn gelijkaardig aan het vorige
ontwikkelingsscenario. Enkel langs het gedeelte van de R72, tss N79 en Neremweg, wordt een
matig negatief effect berekend op de geluidsimmissie, en langs de N79, voor het gedeelte ten
westen van de omleidingsweg wordt een zeer significant positief effect op het geluidsklimaat
vaststelt. De Blaarstraat wordt geknipt door de ZO omleidingsweg. Op het westelijk gedeelte
nemen de verkeersintensiteiten toe en stijgt het geluidsniveau wat wordt geevalueerd als een
matig negatief effect. De overige effecten zijn gelijkaardig als in ontwikkelingsscenario 2.

Uit de discipline lucht blijkt dat in het ontwikkelingsscenario ‘geplande situatie 2 met het knippen
van de N79 t.h.v. het station’, met een grotere benutting van beide omleggingswegen, de
impact op de luchtkwaliteit als positief wordt aanzien. Gemiddeld zullen de verkeersintensiteiten
in veel bestaande wegen dalen (vooral stationsomgeving), waardoor de luchtkwaliteit er verder
zal verbeteren. Bovendien is langs de nieuwe omleidingswegen vrijwel geen bewoning
aanwezig waardoor de hinder eveneens beperkt wordt. Een verslechtering van de luchtkwaliteit
is vooral te verwachten langs de N730 Bilzersteenweg en het westelijk en noordelijk deel van
de R72.
Het voorzien van een link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort zal overwegend een
positief effect hebben op de luchtkwaliteit. Verslechtering van de luchtkwaliteit is te verwachten
langs de R72 ter hoogte van de Sportpleinstraat. De link van de ZO-omleiding met de
Moerenpoort wordt voorzien in een gebied met relatief weinig bewoning.
Het derde ontwikkelingsscenario zal eveneens een overwegend positieve invloed hebben op de
luchtkwaliteit. Negatieve effecten voor NO2 worden verwacht langs de N730 Bilzersteenweg en
het westelijk deel van de R72. De verwachte effecten voor PM10 en PM2,5 zijn veel minder
uitgesproken en in de meeste gevallen verwaarloosbaar.

17.5 Milderende maatregelen

Vanuit discipline mens – ruimtelijke aspecten worden de maatregelen zoals opgesomd in de
disciplines geluid en lucht onderschreven.

Indien bij het aansluitingscomplex van de omleidingsweg met de N79 bijkomende woning(en)
worden ingenomen dringen zich milderende maatregelen op:
· Vergoeding voor de ingenomen woningen. Bij voorkeur begeleiden bij het zoeken naar een

nieuwe woonst.
· Een goede communicatie met de omwonenden tijdens de aanlegfase.

Zoals hoger vermeld kan de impact ten aanzien van de landbouwfunctie ondervangen worden
door de bestaande sectorale wetgeving, meer bepaald het decreet landinrichting. Omdat het
uitwerken van een gepast flankerend beleid onder de toepassing valt van sectorale regelgeving
wordt dit niet als specifieke milderende maatregel of aanbeveling geformuleerd. De
synthesetabel geeft de effectbeoordeling weer voor en na toepassing van deze regelgeving.
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17.6 Synthese

De belangrijkste effecten van voorliggend project op vlak van mens zullen zich voordoen ten
gevolge van de wijziging van de ruimtegebruiksfuncties en beeld- en leefkwaliteit.
Gezien de ligging in landbouwgebied zal de realisatie van het project resulteren in een inname
van landbouwgrond. Deze inname gaat al van start bij de aanlegfase en zal definitief zijn bij de
exploitatiefase ter hoogte van de wegenis en bijhorende railinfrastructuur (taluds,
langsgrachten, eventuele geluidsschermen/bermen, waterbuffers). Uit de landbouwimpactstudie
blijkt dat ten gevolge van het project er een areaalverlies is voor 2 betrokken landbouwers,
maar met een eerder beperkte oppervlakte. De impact ten aanzien van de landbouwfunctie
beperkt zich echter niet enkel tot het areaalverlies op zich, maar door het waardeverlies en
rendementsverlies door versnippering en verminderde bereikbaarheid van de percelen, zowel
voor enkele percelen die direct worden aangesneden door het tracé als voor de percelen ten
oosten en westen van het tracé waartussen aan barrière optreedt.
Rekening houdende met de sectorale wetgeving ten aanzien van de landbouwinname (Decreet
landinrichting) waar een specifiek arsenaal van decretale randvoorwaarden, met inbegrip van
schadeloosstellende maatregelen is opgenomen, kan het effect op de landbouwfunctie als
verwaarloosbaar tot beperkt negatief beoordeeld worden.
Afhankelijk van de inrichting van het aansluitingscomplex van de omleidingsweg met de N79
kunnen bijkomende woning(en) of (delen van) tuinen worden ingenomen. Het effect van deze
inname kan in dit geval als negatief beoordeeld worden. Bij inname van woningen dienen
milderende maatregelen voorgesteld te worden, zijnde een vergoeding voor de ingenomen
woningen en bij voorkeur begeleiden bij het zoeken naar een nieuwe woonst.
Overige effecten tijdens de aanlegfase worden als beperkt tot te verwaarlozen ingeschat.

Wat betreft de impact tijdens de exploitatiefase zal er ten gevolge van de omleidingsweg
algemeen een verbeterde bereikbaarheid zijn voor het gemotoriseerd verkeer en voor het
ziekenhuis.
Behalve een verbeterde bereikbaarheid zorgt de noordelijke omleidingsweg er ook voor een
algemene verbetering van de verkeersveiligheid, doordat doorgaand verkeer onttrokken wordt
aan de bestaande structuurwegen zoals de N79 en de R72. Algemeen is er een afname van
verkeer langs de bebouwde omgeving, waardoor het effect van de verbeterde
verkeersleefbaarheid en –veiligheid als positief beoordeeld kan worden.
Anderzijds wordt de Bergerstraat, als lokale fietsroute en verbinding voor lokaal
(landbouw)verkeer doorsneden, wat als beperkt negatief beoordeeld worden. Hier kan vermeld
worden dat lengtevariant 1 als voordeel in zich draagt dat de historische verbinding op
maaiveldniveau kan hersteld worden indien dat op termijn toch wenselijk blijkt (opportuniteit,
geen noodzaak). In het geval van lengtevariant 2 is daartoe een overbrugging boven
maaiveldniveau vereist.

De afname van het verkeer langs bebouwde omgeving zal in deze zones ook een positief effect
hebben op het geluids- en luchtklimaat. Langs heel wat bestaande wegen zal het geluidsklimaat
alsook de luchtkwaliteit verbeteren. Voor een aantal wegen binnen het studiegebied is het
uiteindelijke effect verwaarloosbaar. Voor een aantal wegen zal de afname van het verkeer
echter zorgen voor een afname van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden. Dit
geldt voor de Maastrichtersteenweg N79 (ten westen van de omleidingsweg), Hazelereik, de
N578 (vanaf Merksemstraat tot aan de NO-omleidingsweg), en de lokale wegen Sint-
Martensstraat, Gilliswinhof, Bodemweg, Bolleberg, Kellensstraat51. Voor de luchtkwaliteit is er
voornamelijk een verbetering ter hoogte van de N730 – Bilzersteenweg, de N79
Maastrichtersteenweg (stationsomgeving) en de Bodemweg. Voor de woningen langs deze
wegen zal de leefkwaliteit verbeteren.

51 Het nog niet gerealiseerde verlengde van de N753 maakt in de doorrekeningen van het verkeersmodel geen deel
uitmaakt van de referentiesituatie 2025. Recent is de uitvoering van dit wegsegment door AWV evenwel in timing naar
voorgeschoven, zodat het in de praktijk vermoedelijk wel gerealiseerd zal zijn tegen 2025. Dit maakt dat voor deze
wegsegmenten (Bodemweg, Bolleberg, Kellensstraat) de effecten die toegeschreven worden aan de geplande situatie,
zich in de praktijk reeds zullen voordoen in de referentiesituatie 2025.
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Ter hoogte van de geselecteerde bebouwing in de buurt van de geplande NO omleidingsweg
en langs een aantal bestaande wegen waar wel een verhoging zal zijn van de
verkeersintensiteiten is er wel een verslechtering van het geluid- en luchtklimaat te verwachten.
Op vlak van geluid is dit het geval voor de bebouwing langs de omleidingsweg zelf, maar ook
langs de Molenweg, de toekomstige verbinding tussen de Molenweg en Bilzersteenweg en de
N753. Op vlak van luchtkwaliteit (NO2) zijn er voornamelijk negatieve effecten te verwachten
langs de N758 – Elderenstraat ter hoogte van ’s Herenelderen.
Voor het ziekenhuis Vesalius nabij de geplande NO omleidingsweg is er (langs de oostelijke
kant) een verslechtering van het geluidsklimaat te verwachten. Het ziekenhuis blijft in de
geplande situatie echter grotendeels buiten de contour van 50 dB(A) te liggen.

De negatieve impact naar leefkwaliteit zal bijgevolg het grootst zijn voor de woningen en
gebouwen nabij de geplande NO omleidingsweg. Ook op vlak van beeldkwaliteit zal de visuele
impact het grootste zijn voor de woningen langs de Maastrichtersteenweg en langs de
Baversstraat langs de kant van het tracé. De voorgestelde milderende maatregelen in discipline
geluid, zijnde geluidsschermen/bermen ter hoogte van de N79 en ten noorden van de bocht
nabij het ziekenhuis, zullen behalve een milderende impact op vlak van geluid ook een visueel
afschermde werking hebben ten aanzien van deze woningen.
Tussen beide lengteprofielvarianten is geen noemenswaardig verschil in beoordeling te
bemerken.
Voor de eenvormigheid van de synthesetabellen over alle disciplines heen, wordt in de tabel
hieronder de beoordeling van alle effectgroepen aangegeven voor zowel de geplande situatie 1
(situatie 2025 zonder ZO-omleiding) en 2 (situatie 2025 zonder ZO-omleiding) als voor de
lengteprofielvarianten 1 en 2. Waar de verschillen tussen beide toekomstige scenario’s of beide
lengteprofielvarianten niet spelen, zullen beide telkens uiteraard dezelfde score krijgen.

Beoordeling
vóór milderende maatregelen

Beoordeling
incl milderende maatregelen

Geplande toestand 1 Geplande toestand 2 Geplande toestand 1 Geplande toestand 2
Lengteprofielvariant Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2 Variant 1 Variant 2

Aanlegfase
Wijziging
gebruikswaarde

Landbouw
wonen

-/--
(--)

-/--
(--)

-/--
(--)

-/--
(--)

-/0
(-/0)

-/0
(-/0)

-/0
(-/0)

-/0
(-/0)

Verstoren functioneel
weefsel

-/0 -/0 -/0 -/0

Wijziging leefbaarheid
en woonkwaliteit

Mobiliteit
Geluid
Lucht

0
-
0

0
-
0

0
-
0

0
-
0

0
-
0

0
-
0

0
-
0

0
-
0

Wijziging beeld- en
belevingswaarde

- - - - - - - -

Exploitatiefase
Wijziging
gebruikswaarde

Landbouw
Wonen

-/--
(--)

-/--
(--)

-/--
(--)

-/--
(--)

-/0
-/0

-/0
-/0

-/0
-/0

-/0
-/0

Verstoren functioneel
weefsel

+
-

+
-

+
-

+
-

Wijziging leefbaarheid
en woonkwaliteit

Mobiliteit
Geluid
Lucht

++
zie geluid

zie lucht

++
zie geluid

zie lucht

++
zie geluid

zie lucht

++
zie geluid

zie lucht

++
zie geluid

zie lucht

++
zie geluid

zie lucht

++
zie geluid

zie lucht

++
zie geluid

zie lucht

Wijziging beeld- en
belevingswaarde - tot -- - tot -- - tot -- - tot -- - - -/-- -/--
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17.7 Leemten in de kennis

Niet van toepassing.

17.8 Voorstellen voor postmonitoring en evaluatie

Niet van toepassing.
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18 Grensoverschrijdende effecten

Het projectgebied is gelegen in het Vlaams Gewest meer bepaald in de provincie Limburg. Het
projectgebied bevindt zich op een afstand van ca. 5 km van de gewestgrens met Wallonië en
ca. 12 km van Nederland. Gezien deze afstand worden er geen significante
grensoverschrijdende effecten verwacht.
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19 Integratie en eindsynthese

Dit MER onderzoekt de effecten van de aanleg en exploitatie van de NO-omleidingsweg rond
Tongeren, een nieuw wegtracé gesitueerd tussen de N79-Maastrichtersteenweg en de N758-
Baversstraat. Deze omleidingsweg moet een oplossing bieden aan het huidige
congestieprobleem op de stedelijke ringweg ‘De Wallen’. Parallel aan dit project-MER wordt ook
een project-MER opgemaakt voor de ZO-omleidingsweg, een nieuw wegtracé tussen de N79-
Maastrichtersteenweg en de het kruispunt Neremweg-Overhaemlaan.
Voor de NO en ZO-omleidingsweg werd in een vorige fase reeds een plan-MER opgemaakt. De
opmaak van dit project-MER is een volgende stap in de realisatie van de NO-omleiding.
Als referentiesituatie wordt voor de ruimtelijke disciplines de bestaande situatie beschouwd.
Voor mobiliteit en afgeleide disciplines (lucht, geluid en mens-gezondheid) wordt de situatie in
2025 als referentiesituatie genomen, waarbij er een onderscheid gemaakt wordt tussen een
referentiesituatie waarbij de zuidoostelijke omleidingsweg nog niet is gerealiseerd
(Referentiesituatie 1) en een referentiesituatie waarbij de zuidoostelijke omleidingsweg wel
reeds is gerealiseerd (Referentiesituatie 2). Op die manier kan het effect van de NO-omleiding
in beeld gebracht worden met en zonder de combinatie met de ZO-omleidingsweg.

Gezien dit project-MER grotendeels opgesteld werd in de loop van 2016, komt het tracé voor de
ZO-omleidingsweg dat hierbij in rekening gebracht werd, overeen met variant ZO-1 uit het plan-
MER  zoals beschreven onder § 5.1.1. Daar in de loop van 2017 besloten werd om ook het
tracé van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven onder § 5.1.2) verder te
onderzoeken, werd in dit MER aanvullend (op kwalitatieve wijze) meegegeven in welke mate
een keuze voor dit tracé de besproken referentiesituatie 2 wijzigt. Ook werd in het MER
nagegaan in welke mate een invulling van de ZO-omleidingsweg cf. ZO-2 (zoals beschreven
onder § 5.1.2) de geplande situatie (=incl NO en ZO-omleidingsweg) wijzigt.
Globaal kan gesteld worden dat, voor wat betreft de effecten die te wijten zijn aan de NO-
omleidingsweg, de eventuele keuze van het tracé van de ZO-omleidingsweg cf ZO-2 niet tot
een negatiever beoordeling leidt. De bespreking en beoordeling van effecten van de
cumulatieve situatie zoals hieronder samengevat, kan aldus voor wat de effecten van de NO-
omleidingsweg betreft als een worst case situatie beschouwd worden.  Effecten die toe te
schrijven zijn aan het tracé van de ZO-omleidingsweg dienen in de milieubeoordeling van dat
concrete project beoordeeld te worden, en werden in dit MER niet nader onderzocht of
beoordeeld.

M.b.t. kwantitatieve berekeningen van ruimte-inname werd gerekend met de intekening van de
tracés door Arcadis eind 2015. We benadrukken hierbij dat deze intekening rekening houdt met
de ruimte-inname door de weg, incl. de insnijding in de taluds voor beide lengteprofielvarianten.
De concrete kruispuntoplossingen kon evenwel nog niet in rekening gebracht worden bij het
ruimtebeslag.

Effecten van aanleg en exploitatie van de NO-omleidingsweg
Vanuit de discipline mobiliteit wordt gesteld dat op het vlak van bereikbaarheid de NO
omleidingsweg voor meer mogelijkheden zorgt op microniveau. Zeker voor het ziekenhuis zal
de bereikbaarheid verbeteren. De fietsbereikbaarheid wordt niet significant aangetast door de
realisatie van de omleidingsweg. De lokale fietsroute via de Bergerstraat wordt wel afgesneden,
maar de omrijfactor blijft onder de maximaal toelaatbare factor.
Qua verkeersintensiteit en doorstroming is de situatie zeer divers. Afhankelijk van het
beschouwde wegvak varieert de beoordeling voor geplande toestand 1 (vóór milderende
maatregelen) van aanzienlijk negatief tot aanzienlijk positief. Ter hoogte van 4 wegvakken
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worden aanzienlijk negatieve of negatieve effecten verwacht. Het gaat om N730-Bilzersteenweg
tussen Nieuwe Steenweg en Driekruisenstraat, N758-Baversstraat ten oosten van
omleidingsweg, R72 tussen N20 en N79 en N79-Maastrichtersteenweg tussen de
omleidingsweg en de N618-Viséweg. Behalve voor deze laatste kunnen de effecten evenwel
gemilderd worden.
In het geval ook de ZO-omleidingsweg gerealiseerd wordt, zijn de effecten van de NO-
omleidingsweg gelijkaardig, maar minder negatief.

Voor de discipline geluid worden ter hoogte van de bebouwing langs de bestaande wegenis
binnen het studiegebied nergens significant negatieve effecten op de geluidsimmissie
vastgesteld. Ter hoogte van de geselecteerde bebouwing in de buurt van de geplande NO
omleidingsweg is dat wel het geval. In de geplande toestand 1 (d.i. zonder realisatie van de ZO-
omleiding) dienen geluidsschermen of gelijkwaardige maatregelen getroffen langs de NO
omleiding ter hoogte van de N79 en ten noorden van de bocht nabij het ziekenhuis. In de
geplande toestand 2 (d.i. mét realisatie van de ZO-omleiding) volstaan de geluidsmilderende
maatregelen nabij de N79.
Aangezien de kruispuntoplossingen momenteel nog niet concreet uitgewerkt zijn, is wenselijk
om voor het definitieve ontwerp na te gaan in welke mate milderende maatregelen (akoestische
afscherming) nog steeds nodig zijn en op welke manier ze ook effectief zijn.

Voor de aanlegfase worst gesteld dat het effect zeer significant negatief is, maar dat dit slechts
een tijdelijke situatie betreft.

Vanuit de discipline lucht worden voor NO2 in de geplande toestand 1 negatieve effecten
verwacht langs de N758 – Elderenstraat ter hoogte van ’s Herenelderen. Daarnaast zal de
luchtkwaliteit langs een relatief groot aantal wegen wel aanzienlijk verbeteren. Deze verbetering
zal plaatselijk het meest voelbaar zijn langs de N730 – Bilzersteenweg, de N79
Maastrichtersteenweg (stationsomgeving) en de Bodemweg.
In combinatie met de ZO-omleidingsweg (geplande toestand 2) worden op meer wegsegmenten
negatieve effecten verwacht langs de N758-Elderenstraat t.h.v. ’s Herenelderen, de N730
Bilzerweg en de N79 Maastrichtersteenweg. Langs een groter aantal wegen zal de
luchtkwaliteit echter sterk verbeteren.

Belangrijk aandachtspunt vanuit de discipline bodem vormt het aspect erosie. Het projectgebied
is erosiegevoelig en het project kan ervoor zorgen dat het risico op erosie en modderstromen
toeneemt tijdens de aanlegfase. De nodige maatregelen moeten genomen worden om dit risico
in te perken. Het is sterk aan te raden om de erosiecoördinator van de gemeente te betrekken
bij de verdere opmaak van het ontwerp, bij de (planning van de) uitvoering van de werken en bij
het uitwerken van de concrete (al dan niet tijdelijke) erosiebestrijdingsmaatregelen.
Het project resulteert voor beide lengtevarianten in een grondoverschot.
Aandachtspunt vanuit de discipline oppervlaktewater is een afdoende effectieve buffering van
hemelwater dat van de weg en van de taluds afstroomt. In principe worden open grachten
voorzien langs de weg. De hellingsgraad en de aard van de bodem zorgen er evenwel voor dat
infiltratie in de langsgrachten weinig effectief geacht wordt. Daarom stelt het MER dat effectieve
buffering zal moeten voorzien worden in verzamelbuffers. Hierbij dient er op toegezien te
worden dat het buffervolume afgestemd wordt op de oppervlakte van het afwaterend oppervlak.
Er kan gerekend worden met een buffervolume van 250 m³/aangesloten ha met een vertraagde
afvoer van 20 l/s/ha. Voor de volumebepaling dienen zowel de weg, als de taluds als eventuele
oppervlakkig afwaterende oppervlakken waarvan de afwatering door de nieuwe weg wordt
doorsneden, in rekening gebracht te worden. Ook m.b.t. dit aspect is het wenselijk om de
erosiecoördinator van de gemeente bij deze uitwerking te betrekken.

Voor de discipline grondwater en fauna en flora werden er geen knelpunten gedetecteerd en
geen specifieke milderende maatregelen nodig geacht.
Vanuit de discipline fauna en flora wordt als maatregel voorgesteld om het tracé ter hoogte van
de hoogstamboomgaard in oostelijke richting te verschuiven zodat ruimtebeslag in dit ecotoop
geminimaliseerd kan worden. Tevens wordt voorgesteld om de wegtaluds met doornstruweel te
beplanten.
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Ten aanzien van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden geen
aanzienlijke effecten verwacht.
Gezien de ligging van het projectgebied in een eerder versnipperd en verstoord
landbouwgebied wordt de impact op de landschappelijke structuur en relaties op macroniveau
beperkt ingeschat. Op microniveau worden ten gevolge van de nieuwe weg wel enkele kleine
landschapselementen aangetast en wordt de historische verbinding Van de Bergerstraat
doorsneden. Hier kan vermeld worden dat lengtevariant 1 als voordeel in zich draagt dat de
historische verbinding op maaiveldniveau kan hersteld worden indien dat op termijn toch
wenselijk blijkt (opportuniteit, geen noodzaak). In het geval van lengtevariant 2 is daartoe een
overbrugging boven maaiveldniveau vereist.
Vanuit landschappelijk oogpunt wordt eveneens als maatregel voorgesteld om het tracé ter
hoogte van de hoogstamboomgaard in oostelijke richting te verschuiven, zodat het grootste
gedeelte van de hoogstamboomgaard gevrijwaard kan blijven. Dit omwille van de intrinsieke
waarde van de boomgaard als KLE, maar ook omwille van de het afschermend effect dat de
boomgaard heeft in oostelijke richting t.a.v. het ziekenhuis.

Behalve de ruimtelijke structuur bestaan er ook visuele relaties ter hoogte van het studiegebied.
Zo is er een zichtrelatie tussen de kerk van Berg in het oosten en Tongeren in het westen, die
over het projectgebied loopt. Gezien beide lengteprofielvarianten op het hoogste punt van het
tracé insnijden in het landschap wordt de visuele impact van de weg op het meest cruciale punt
beperkt. Enkel bij lengteprofielvariant 2 zal door het gebruik van de weg, er wel een visuele
impact kunnen zijn, gezien vrachtwagens op het hoogte punt vermoedelijk nog zichtbaar blijven.
Met betrekking tot impact op erfgoedwaarde is het grootste effect te verwachten op het al dan
niet gekende archeologische erfgoed in de ondergrond. Rekening houdende met de nieuwe
wetgeving rond onroerend erfgoed, die de opmaak van een archeologienota voorziet, wordt de
impact ten gevolge van het ongedocumenteerde verlies van archeologisch erfgoed bijgevolg
ondervangen.

De belangrijkste effecten van voorliggend project op vlak van mens zullen zich voordoen ten
gevolge van de wijziging van de ruimtegebruiksfuncties en beeld- en leefkwaliteit.
Gezien de ligging in landbouwgebied zal de realisatie van het project resulteren in een inname
van landbouwgrond. Uit de landbouwimpactstudie blijkt er een areaalverlies voor 2 betrokken
landbouwers. Daarnaast treedt waardeverlies en rendementsverlies op door versnippering en
verminderde bereikbaarheid van verschillende percelen. Rekening houdende met de sectorale
wetgeving ten aanzien van de landbouwinname (Decreet landinrichting) waar een specifiek
arsenaal van decretale randvoorwaarden, met inbegrip van schadeloosstellende maatregelen is
opgenomen, kan het effect op de landbouwfunctie evenwel als verwaarloosbaar tot beperkt
negatief beoordeeld worden.
Afhankelijk van de inrichting van het aansluitingscomplex van de omleidingsweg met de N79
kunnen bijkomende woning(en) of (delen van) tuinen worden ingenomen. Het effect van deze
inname kan in dit geval als negatief beoordeeld worden. Dit kruispunt en de effecten van de
realisatie ervan wordt bekeken in het project-MER voor de ZO-omleiding.
M.b.t.de onderbreking van de lokale fietsroute en verbinding voor lokaal (landbouw)verkeer via
de Bergerstraat kan vermeld worden dat lengtevariant 1 als voordeel in zich draagt dat de
historische verbinding op maaiveldniveau kan hersteld worden indien dat op termijn toch
wenselijk blijkt. Dit is dus een opportuniteit en geen noodzaak. In het geval van lengtevariant 2
is daartoe een overbrugging boven maaiveldniveau vereist.
De afname van het verkeer langs bebouwde omgeving zal in deze zones ook een positief effect
hebben op het geluids- en luchtklimaat. Langs heel wat bestaande wegen zal het geluidsklimaat
alsook de luchtkwaliteit verbeteren. Voor een aantal wegen zal de afname van het verkeer
zorgen voor een afname van het aantal (ernstig) gehinderden en slaapverstoorden. Dit geldt
voor de Maastrichtersteenweg N79 (ten westen van de omleidingsweg), Hazelereik, de N578
(vanaf Merksemstraat tot aan de NO-omleidingsweg), en de lokale wegen Sint-Martensstraat,
Gilliswinhof, Bodemweg, Bolleberg, Kellensstraat. Voor de luchtkwaliteit is er voornamelijk een
verbetering ter hoogte van de N730 – Bilzersteenweg, de N79 Maastrichtersteenweg
(stationsomgeving) en de Bodemweg. Voor de woningen langs deze wegen zal de leefkwaliteit
verbeteren.
Ter hoogte van de geselecteerde bebouwing in de buurt van de geplande NO omleidingsweg
en langs een aantal bestaande (en geplande) wegen is er wel een verslechtering van het
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geluid- en luchtklimaat te verwachten. Op vlak van geluid is dit het geval voor de bebouwing
langs de omleidingsweg zelf, maar ook langs de Molenweg, de toekomstige verbinding tussen
de Molenweg en Bilzersteenweg en de N753. Op vlak van luchtkwaliteit (NO2) zijn er
voornamelijk negatieve effecten te verwachten langs de N758 – Elderenstraat ter hoogte van ’s
Herenelderen.
Voor het ziekenhuis Vesalius nabij de geplande NO omleidingsweg is er (langs de oostelijke
kant) een verslechtering van het geluidsklimaat te verwachten. Het ziekenhuis blijft in de
geplande situatie echter grotendeels buiten de contour van 50 dB(A) te liggen.
De negatieve impact naar leefkwaliteit zal bijgevolg het grootst zijn voor de woningen en
gebouwen nabij de geplande NO omleidingsweg. Ook op vlak van beeldkwaliteit zal de visuele
impact het grootste zijn voor de woningen langs de Maastrichtersteenweg en langs de
Baversstraat langs de kant van het tracé. De voorgestelde milderende maatregelen in discipline
geluid, zijnde geluidsschermen/bermen ter hoogte van de N79 en ten noorden van de bocht
nabij het ziekenhuis, zullen behalve een milderende impact op vlak van geluid ook een visueel
afschermde werking hebben ten aanzien van deze woningen.

De plaatselijke tracéverschuiving die vanuit landschappelijk en ecologisch oogpunt als
milderende maatregel naar voor geschoven wordt om de hoogstamboomgaard zo veel mogelijk
te sparen, wordt ook vanuit de discipline mens positief geëvalueerd:

° De aanwezigheid van de boomgaard zorgt ervoor dat vanuit het oosten het ziekenhuis
minder prominent aanwezig is in het landschap wat de beeld en belevingswaarde ten goede
komt

° De afstand van de omleidingsweg tot het ziekenhuis en de tuinen van de huizen langs de
Baversstraat vergroot voor heel wat huizen, waardoor de geluidsimmissie op die plaatsen
minder toeneemt

Kruispuntoplossingen
Voor het kruispunt noordoostelijke omleidingsweg x N758-Baversstraat, dat met verkeerslichten
uitgerust wordt, wordt een vlotte doorstroming verwacht.
Vanuit mobiliteitsoogpunt en op basis van de beschikbare modelresultaten kan het volstaan om
het kruispunt van de noordoostelijke omleidingsweg met de toegangsweg tot het ziekenhuis te
voorzien met een voorrangsregeling. Monitoring van de afwikkeling in de reële situatie is
evenwel wenselijk om na te gaan of in de praktijk toch een lichtenregeling nodig is.
Zichtbaarheid is belangrijk voor het opdraaiende verkeer. De aansluiting vindt in de buitenbocht
plaats, wat gunstig is. Op 5m voor het kruisingsvlak moet men vanuit de zijtak, bij 70km/u op de
voorrangsweg, het verkeer op de voorrangsweg kunnen zien vanaf 125m.

Bij de opmaak van dit project-MER waren nog geen specificaties bekend omtrent het ontwerp
van het knooppunt van de NO-omleiding met het AZ Vesalius. Ondertussen werd dit knooppunt
evenwel verder uitgewerkt. Kort voor de indiening van het ontwerp-MER werd een eerste
voorstel uitgewerkt, waarbij geopteerd werd voor een langgerekt keerpunt. Aanvullend op de
effectbespreking formuleert de mobiliteitsdeskundige hier de volgende bedenkingen bij:
· een systeem met een lange keerlus is in principe goed voor de verkeersveiligheid. De

aansluiting zelf wordt hierdoor een rechts-in – rechts-uit, wat veiliger is;
· om dit systeem leesbaar te maken voor de weggebruikers zal duidelijke bewegwijzering

voorzien moeten worden, want, komende van het ziekenhuis moet men ‘rechtsaf’ wanneer
men in feite linksaf wil.

· nadeel van dit systeem is dat er in een latere fase geen verkeerslichten kunnen geplaatst
worden als de verkeersafwikkeling dit toch zou vereisen

· op de schets hierboven zijn de invoegstroken te kort voorzien, waardoor voertuigen ofwel
met 2 naast elkaar (invoeger en doorgaand voertuig) zullen rijden, ofwel zullen stoppen aan
het begin van de invoegstrook om op de doorgaande strook in te voegen. Een mogelijke
oplossing is om geen invoegstroken te voorzien, maar om de keerlus haaks op de
doorgaande strook te laten uitkomen. Zo heeft men een goed zicht op het verkeer op de
doorgaande strook
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· de waterbuffer in de buitenbocht voor verkeer komende uit zuidelijke richting houdt mogelijks
een extra veiligheidsrisico in wanneer wagens uit de bocht gaan. Hiermee dient bij de
concretisering van het ontwerp rekening gehouden te worden.

Lengteprofielvarianten
Voor het lengteprofiel worden 2 inrichtingsvarianten beschouwd:
· Variant 1: zoveel mogelijk het bestaande maaiveld volgen met een diepe insnijding (+/- 5,80

m) op de top in de omgeving van de Bergerstraat
· Variant 2: een gelijkmatige helling tegen 6% wat zowel een ophoging als een insnijding in het

landschap impliceert. De insnijding op de top ter hoogte van de Bergerstraat bedraagt hierbij
+/- 2,80 m.

Qua verkeersveiligheid is er een klein verschil tussen lengteprofiel varianten. In variante 2 is de
snelheidsterugval bij het oprijden van de helling door vrachtverkeer hoger dan wat ideaal zou
zijn. In variante 1 is dit niet het geval.
In lengtevariant 1 blijft een fietsverbinding via de Bergerstraat op maaiveldniveau ook in de
toekomst een optie, zo dat wenselijk blijkt. Voor lengtevariant 2 zal dit desgevallend een
overbrugging boven maaiveldniveau inhouden.
Vanuit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie gaat de voorkeur eveneens
eerder uit naar lengteprofielvariant 1 daar de visuele impact van de weg hier het kleinst is en
daar bij deze variant de optie blijft bestaan om de historische verbinding via de Bergerstraat
over de omleidingsweg heen te herstellen op maaiveldniveau.
Het grondoverschot zal wel groter zijn in het geval van lengteprofiel 1 waar dieper in het reliëf
wordt ingesneden.
Vanuit de disciplines geluid en lucht, oppervlaktewater, grondwater en fauna en flora zijn er
geen eenduidige verschillen tussen beide lengteprofielvarianten.
Globaal kan aldus gesteld dat er vanuit de meeste disciplines een lichte, maar geen dwingende
voorkeur bestaat voor lengteprofielvariant 1.

Cumulatieve effecten met ontwikkelingsscenario’s
Uit de effectbespreking in combinatie met relevante ontwikkelingen blijkt dat het knippen ter
hoogte van de stationsomgeving voor een hogere benutting van de noordoostelijke
omleidingsweg zorgt, maar ook voor een nog hogere belasting van kritische wegvakken. Op
kruispuntniveau blijkt dat voor beide beschouwde kruispunten een vlotte doorstroming mogelijk
is, maar de IC-verhouding stijgt natuurlijk wel.
Vanuit geluid zijn in deze situatie geluidsschermen of gelijkwaardige maatregelen nodig langs
de NO omleiding ter hoogte van de N79 en ten noorden van de bocht nabij het ziekenhuis.
Vanuit lucht wordt deze situatie met een grotere benutting van beide omleggingswegen wordt
als positief aanzien. De situatie ter hoogte van de stationsomgeving verbetert. Een
verslechtering van de luchtkwaliteit is vooral te verwachten langs de N730 Bilzersteenweg en
het westelijk en noordelijk deel van de R72.
Het voorzien van een link tussen de zuidoostelijke omleidingsweg en de Moerenpoort blijkt
weinig effect op de noordoostelijke omleidingsweg te hebben. Ook is vlotte doorstroming
mogelijk voor beide beschouwde kruispunten.
Vanuit geluid zijn in deze situatie geluidsschermen of gelijkwaardige maatregelen nodig langs
de NO omleiding ter hoogte van de N79.
Deze situatie zal overwegend een positief effect hebben op de luchtkwaliteit. Verslechtering van
de luchtkwaliteit is te verwachten langs de R72 ter hoogte van de Sportpleinstraat.
Een combinatie van een knip van de N79 t.h.v. het station en een link tussen de zuidoostelijke
omleidingsweg en de Moerenpoort blijkt eveneens relatief weinig effect op de noordoostelijke
omleidingsweg en de beschouwde kruispunten te hebben.
Vanuit geluid zijn in deze situatie geluidsschermen of gelijkwaardige maatregelen nodig langs
de NO omleiding ter hoogte van de N79 en ten noorden van de bocht nabij het ziekenhuis.
Deze situatie zal overwegend een positief effect hebben op de luchtkwaliteit. Negatieve effecten
voor NO2 worden verwacht langs de N730 Bilzersteenweg en het westelijk deel van de R72.
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Data Inhoudelijk Relevan
t

Bespreking relevantie

Algemeen
m.e.r.-decreet en
uitvoeringsbesluit

Decreet: 18/12/2002
Besluit: 10/12/2004

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën van ingrepen
waarvoor een milieueffectrapport moet worden opgemaakt

J De project-m.e.r.-plicht geldt onder meer
voor volgende projecten (Bijlage II,
categorie 10e):
De noordoostelijke omleidingsweg te
Tongeren is korter dan 10 km dus strikt
genomen niet van rechtswege MER-
plichtig. Toch is er gekozen voor een
volwaardige project MER-procedure om
een volwaardige afweging van uitvoerings-
en aansluitingsvarianten toe te laten. De
weg valt wel onder Bijlage III, categorie
10e: “Aanleg van wegen met 2 of meer
rijstroken”.

Gewestplan Besluit: 28/12/1972 Geeft de bestemming en het gebruik van de gronden in Vlaanderen
weer. Gewestplanwijzigingen worden niet meer doorgevoerd. In het
decreet van 18 mei 1999 is immers vastgelegd dat in de toekomst
bestemmingen vastgelegd worden in ruimtelijke uitvoeringsplannen.

J Het projectgebied is op het gewestplan
bestemd als (Kaart 4):Woongebied met
landelijk karakter, Agrarisch gebied en
Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen
en openbaar nut (AZ Vesalius)

Ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP)

Bestemmingsplan op gewestelijk, provinciaal of gemeentelijk niveau ter
uitvoering van resp. het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, het
Provinciaal en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.

J PRUP Afbakening kleinstedelijk gebied
Tongeren

Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening

Decreet: 8 mei 2009, en latere
wijzigingsdecreten
(zie :
https://www.ruimtelijkeordening
.be/NL/Beleid/Wetgeving/Vlaa
mse-Codex-RO/VCRO-
wijzigingen)

De Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening (een coördinatie van het
decreet ruimtelijke ordening) voert vernieuwingen in op drie belangrijke
punten: vergunningen, planologie en handhaving. Deze codex regelt de
organisatie van de ruimtelijke ordening in Vlaanderen en vervangt hierbij
het Decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en het
decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 22 oktober
1996.

J Basis voor het ruimtelijk planningsstelsel,
regelt de ruimtelijke structuurplannen,
ruimtelijke uitvoeringsplannen,
stedenbouwkundige verordeningen,
vergunningen voor stedenbouwkundige
handelingen, …
Voor de uitvoering van het project is een
omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen vereist.
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Omgevingsvergunnings
decreet en bijhorende
besluiten

Decreet 25 april 2014 De omgevingsvergunning vervangt de afzonderlijke milieuvergunning en
stedenbouwkundige vergunning

J Voor de realisatie van het project dient een
omgevingsvergunning aangevraagd te
worden

Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen

23/09/1997
Herziening BS: 21/04/2004
Herziening BS: 17/12/2010

Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse
ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te
krijgen (planhorizon loopt tot 2007); Het RSV behandelt de
structuurbepalende elementen op Vlaams niveau.

B Tongeren is een economisch knooppunt en
een structuurondersteunend kleinstedelijk
gebied Tongeren maakt deel uit van het
grensoverschrijdend stedelijk netwerk
Maastricht – Heerlen – Hasselt/Genk –
Aken – Luik.
Hoofdwegen: A3/E40 en A13/E313
Primaire wegen categorie II:
- N79 van complex 32 A13/313 tot

aansluiting met N618
- N614 van complex 30 A3/E40 te

Crisnée tot aansluiting met N69 te
Tongeren

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Limburg

Goedgekeurd: 12/02/2003
Actualisatie definitief
vastgesteld op 16/05/ 2012

Het PRSV behandelt de structuurbepalende elementen op provinciaal
niveau. De gewenste ruimtelijke structuur is richtinggevend op provinciaal
niveau. Bindende bepalingen leveren het kader voor uitvoerende
maatregelen op provinciaal niveau.

B Tongeren behoort tot de hoofdruimte
Haspengouw en Voeren. Binnen deze
hoofdruimte wordt als visie geponeerd dat
de hoofdruimte Haspengouw en Voeren in
het bijzonder een belangrijke open ruimte
betekenis heeft voor de Provincie.
Tongeren behoort binnen deze hoofdruimte
tot de deelruimte ‘Droog-Haspengouw’.
Secundaire wegen type II
- N79 vanaf N80 tot Tongeren
- N79 van N618 tot Tongeren
- N69 van N614 tot N79
Secundaire wegen type III
- N20 van Waalse gewestgrens tot

knooppunt N29 van E313
Droge natuurverbinding:
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- Heers, Tongeren tussen
Herkebeek/Kruisberg en Mombeek
(Widooi)

- Tongeren tussen Beukenberg en
Jekervallei ten oosten van Koninksem

- Tongeren, Riemst, tussen Park
oostelijke Jeker via open ruimte
verbinding over N79 via Galgeberg en
open ruimte verbinding tussen
Genoelselderen en Ketsingen via
grafheuvel tot Molenbeek Klein
Membruggen

Natte natuurverbinding:
- Tongeren, doortocht van Jeker

doorheen verstedelijkt gebied, tussen
Beemden ten Westen van Tongeren
en Park Oostelijke Jeker

- Tongeren, Jekervallei ten zuiden van
Tongeren

Open ruimte verbinding:
- het gebied tussen Berg en de

Jekervallei over N79
Tongeren is een multimodaal knooppunt
voor
personenvervoer van provinciaal niveau

Gemeentelijk Ruimtelijk
structuurplan Tongeren

Goedgekeurd: 07/10/2010 Het GRS behandelt de structuurbepalende elementen op gemeentelijk
niveau.

B Het duurzaam mobiliteitsscenario van de
stad Tongeren kent volgende visie met
betrekking tot het projectgebied:
- Binnen Tongeren (economisch

knooppunt en structuurondersteunend
kleinstedelijk gebied) worden
economische activiteiten gebundeld op
lokale en regionale bedrijventerreinen.
Een optimale lokalisatie in relatie tot
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een goede ontsluiting op het
hoofdwegennet wordt vooropgesteld

- Gericht locatiebeleid in het bundelen
van een aantal voorzieningen

- Wegencategorisering in functie van
RSV en RSPL met ontwikkeling van
autoluwe ketenen en ontlasting van
kernen van doorgaand verkeer

- Verbeterde verbinding naar E40
versterkt de bereikbaarheid van
Tongeren

- Herinrichting van wegen in functie van
verhogen van de verkeersveiligheid en
mobiliteitsbeheersing om zo een modal
shift naar fiets en openbaar vervoer te
krijgen

- Prioriteit aan aanleg zuidoostelijke
verbindingsweg, gekoppeld aan
heraanleg Overhaemlaan en
herinrichting Wallen en
Luikersteenweg om de leefbaarheid
van de historische kern te garanderen.

- Beperken bewegingsruimte
autoverkeer aan de Wallen maar
autobereikbaarheid blijft gegarandeerd
door middel van lussen,
parkeerclusters. Parkeren wordt
verschoven naar randparkings

- Uitbouw van de stationsomgeving tot
multimodaal knooppunt op provinciaal
niveau

- Ontbrekende schakels fietsroutes
invullen om het fietsverkeer
aantrekkelijk en veilig te maken



Bijlage 1 – Juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Pagina 319 van 431

- Actieve participatie en het opnemen
van een trekkersrol bij de ontwikkeling
van een aantal strategische projecten:
herinrichting van de Wallen, de
realisatie van de zuidoostelijke
omleidingsweg en onderzoek naar
noordoostelijke indringingsweg

Decreet houdende
algemene bepalingen in
verband met
milieubeleid (DABM)

Decreet: 05 april 1995 Creëert een algemeen juridisch kader voor het milieubeleid ter
overkoepeling van de bestaande sectorale regelingen en omvat dus de
doelstellingen en de beginselen voor het milieubeleid in Vlaanderen

J Het gemeentelijk milieubeleidsplan Hasselt
beschrijft acties met betrekking tot
mobiliteit, natuurwaarden, integraal
waterbeheer, geluidshinder, … Voor zover
relevant zullen deze bij de respectievelijke
disciplines aan bod komen.

Vlarem II en
milieukwaliteitsnormen

Besluit Vlaamse regering: 01
augustus 1995 (Vlarem II)

Het milieuvergunningsdecreet en Vlarem I bevatten bijna uitsluitend
procedurele regels en verdwijnen met de komst van de
omgevingsvergunning.
In Vlarem II worden de algemene en sectorale voorwaarden beschreven,
gekoppeld aan de vergunning tot exploitatie van een hinderlijke inrichting.
Daarnaast bevat dit besluit milieukwaliteitsnormen voor
oppervlaktewater, grondwater, lucht, geluid en bodem.

J Milieukwaliteitsnormen voor water, bodem
en geluid

Vlaams
Milieubeleidsplan 2011
– 2015 (MINA plan 4)

27 mei 2011 Geeft de doelstellingen, acties, doelgroepen en timing voor het
milieubeleid weer. Het plan is opgebouwd vanuit 10 milieuthema’s

B De aanleg van de noordoostelijke
omleidingsweg heeft relatie met volgende
thema’s van het beleidsplan:
- verspreiding fotochemische stoffen,

verdunning ozonlaag, broeikaseffect,
verontreiniging grondwater, verzuring,
hinder voor geluid/geur/licht/trillingen,
versnippering

- geeft richtwaarde aan voor aantal
geluidsgehinderden

- het beleid rond milieu en gezondheid in
Vlaanderen is onderdeel van het
milieubeleidsplan 2003-2007
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- Verontreiniging en aantasting van de
bodem; verstoring van de
watersystemen

- Algemene doelstellingen voor
versnippering en verlies aan
biodiversiteit zijn van toepassing in het
studiegebied, evenals de
doelstellingen inzake lichthinder

Provinciaal
Milieubeleidsplan
Limburg (2010-2013)

Het provinciaal milieubeleid heeft de bescherming en het beheer van het
milieu tot doel.

B Acties en aandachtspunten in het kader
van volgende
thema’s:
- geluidshinder
- luchtverontreiniging
- ruimte voor water, o.m. duurzaam en

gedifferentieerd waterlopenbeheer,
duurzaam sedimentbeheer en
duurzame waterbeheersingswerken

- integraal waterbeleid
- natuur

Gemeentelijk
milieubeleidsplan
Tongeren (2010-2014)

Omvat een vertaling van de visie en doelstellingen van het milieubeleid
op gemeentelijk niveau in concrete acties en maatregelen.

B De algemene acties en doelstellingen
m.b.t. water, natuurlijke entiteiten,
mobiliteit, hinder, energie en
gebiedsgericht beleid zijn van toepassing
op het project.

Gemeentelijk
Natuurontwikkelingsplan
Tongeren

Het GNOP omschrijft het beleid op vlak van natuurbehoud en –
ontwikkeling. Het vertrekt vanuit een uitgebreide analyse bestaande
toestand, waarna een opsomming van de belangrijkste knelpunten,
doelstellingen en een uitgebreid actieprogramma volgen.

B Er worden geen specifieke acties
voorgesteld voor het projectgebied.

Gemeentelijk
erosiebestrijdingsplan
Tongeren

26 mei 2009. Dit plan beschrijft de prioritaire knalpunten en bepaalt maatregelen, zoals
aarden dammen en grasstroken, om de erosieproblemen in deze
knelpunten op te lossen.

B De zone in het zuiden van het
projectgebied is afgebakend als knelpunt.
Om de woningen langs de
Maastrichtersteenweg te beschermen
worden er grasbufferstroken voorzien
onderaan de percelen om de redelijk steile
hellingen van Berg.
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Mobiliteit
Mobiliteitsplan
Vlaanderen

17/10/2003 Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. Het plan
tracht de bereikbaarheid van steden en dorpen te garanderen, iedereen
gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te geven, de verkeersveiligheid te
vergroten, een leefbare mobiliteit te realiseren en de milieuvervuiling
terug te dringen

B Dit plan vormt een algemeen kader voor
het mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit
in Vlaanderen. Hierbij worden
doelstellingen en beleidsvoornemens
inzake verkeersveiligheid geformuleerd.

Gemeentelijk
mobiliteitsplan
Tongeren

In opmaak In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle ruimtelijke en
verkeersontwikkelingen in kaart gebracht en worden samenhangende
verkeersmaatregelen en ruimtelijke en ondersteunende maatregelen
voorgesteld, die nadien in concrete acties worden omgezet

B De relevante acties/projecten uit de
mobiliteitsplannen zullen worden
meegenomen in de discipline Mobiliteit.

Geluid
Besluit van de Vlaamse
Regering inzake de
evaluatie en beheersing
van omgevingslawaai

22/07/2005 Dit besluit bevat de omzetting van de Europese Richtlijn 2002/49/EG in
Vlarem. In dit besluit worden de factoren Lden en Lnight als
geluidsbelastingsindicatoren naar voor geschoven. Daarnaast wordt een
methodiek mbt beheersing van het omgevingsgeluid vastgelegd
(opstellen geluidsbelastingskaart, vaststellen knelpunten, voorlichting en
opmaak actieplan).

J De geluidsbelastingsindicator Lden en de
verschillende maatregelen worden
gehanteerd bij de uitwerking van de
discipline Geluid

Ontwerptekst
verkeersgeluid

1998 In 1998 heeft Aminal in samenspraak met AWV en een college van
erkende MER-deskundigen in geluid en trillingen een ontwerptekst
opgesteld voor wegverkeersgeluid. De bepalingen in de ontwerptekst zijn
enkel van toepassing op het geluid voortgebracht door het wegverkeer
op openbare wegen (gewestwegen, provinciale wegen) met een
jaargemiddelde verkeersintensiteit (Iv) van minstens 20.000 voertuigen
pae (16 uurswaarde: 6 tot 22 h).

B Dit wordt meegenomen binnen de
discipline geluid

Ontwerp KB 1991 ontwerp: 1991 In het Ontwerp Koninklijk Besluit tot vaststelling van grenswaarden voor
lawaai binnenshuis en buitenshuis en van geluidsisolatie-eisen voor
woningen uit 1991 worden richtwaarden en maximale waarden
voorgesteld voor LAeq,T van wegverkeer.

B Dit wordt meegenomen binnen de
discipline geluid

Gedifferentieerde
referentiewaarden
discussienota LNE

19/09/2008 Consensus tekst met vermelding van te hanteren richtwaarden voor weg-
en spoorverkeer. De principiële referentiewaarden voor nieuwe situaties
bedragen:
- L den = 55 dB
- L night = 45 dB
De principiële referentiewaarden voor bestaande situaties bedragen:
- L den = 65dB
- L night = 55 dB

J Dit wordt meegenomen binnen de
discipline geluid
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Lucht
Kaderrichtlijn
(2008/50/EG) en
dochterrichtlijn inzake
luchtkwaliteit

20/05/2008 Kaderrichtlijn met betrekking tot de luchtkwaliteit. Geldt ter vervanging
van de kaderrichtlijn 1996 (96/62/EG) en de 3 dochterrichtlijnen (Richtlijn
1999/30/EG, Richtlijn 2000/69/EG, Richtlijn 2002/3/EG) waarin een
samenhangend algemeen
Europees kader voor de beoordeling en het beheer van de luchtkwaliteit
is vastgelegd. Tevens zijn hierin
luchtkwaliteitsnormen (grenswaarden, alarmdrempels en streefwaarden)
voor de voornaamste vervuilende
componenten (SO 2 , NO 2 en NO x , benzeen en CO, O 3 ) vastgelegd.

J Dit wordt meegenomen binnen de
discipline lucht

Kyoto protocol 1997 Protocol waarbij waarin verschillende industrielanden de verbintenis
aangaan de uitstoot van broeikasgassen tussen 2008 en 2012 met
gemiddeld 5 % te verminderen ten opzichte van 1990. De
broeikasgassen die in het Protocol van Kyoto beschouwd worden, zijn
koolstofdioxide, methaan, lachgas, HFK’s, PFK’s en SF6. Het Protocol
van Kyoto is in werking getreden sinds 23/10/04.

B Dit wordt meegenomen binnen de
discipline lucht

Europese richtlijn
2001/81/EG
het NEC-
reductieprogramma

27/11/2001 De in 2010 te bereiken emissieplafonds (National Emission Ceilings,
NEC), worden vermeld in Bijlage 1 van de NEC-richtlijn. Naast het
voldoen aan deze emissieplafonds legt de richtlijn op dat de lidstaten een
programma opstellen voor een geleidelijke vermindering van de nationale
emissies van de betrokken stoffen (NOx, SO2, VOS en NH3).
Op 12 december 2003 keurde de Vlaamse Regering het
reductieprogramma goed. Het programma legt de grote lijnen van het
emissiereductiebeleid voor deze stoffen tot 2010 vast.

J Dit wordt meegenomen binnen de
discipline lucht

Verschillede Koninklijke
besluiten omvatten
voorschriften inzake
uitlaatgassen

20/03/2000, 28/10/1996 Beperkingen van het gehalte aan bepaalde polluenten in uitlaatgassen J Dit wordt meegenomen binnen de
discipline lucht

Bodem
Decreet betreffende de
bodemsanering en
bodembescherming,

Decreet: 27 oktober 2006 Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 01 juni 2008 en vervangt het
vroegere bodemsaneringsdecreet. In het nieuwe decreet zijn de
fundamentele principes uit het oorspronkelijke bodemsaneringsdecreet
behouden. Een aantal wijzigingen situeren zich op het gebied van:

J Voor grondverzet van meer dan 250 m³,
ook van niet-verdachte gronden, moet een
technisch verslag en bodembeheerrapport
worden opgemaakt, zelfs indien de
uitgegraven grond wordt toegepast binnen
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Vlaams reglement
betreffende de
bodemsanering en
bodembescherming
(Vlarebo 2008)

Besluit Vlaamse regering: 14
december 2007

- saneringsplicht en overdracht van gronden: er wordt een duidelijke
definitie gegeven van de saneringsplichtige, het begrip overdracht
van gronden werd gewijzigd

- bodemonderzoek- en sanering: de procedures werden gewijzigd ifv
een efficiënter proces en afstemming met het (her)ontwikkelen van
een grond.

dezelfde kadastrale werkzone of op de
eigendom van de eigenaars van de
uitgegraven grond. In het nieuwe decreet
zijn de fundamentele principes uit het
oorspronkelijke bodemsaneringsdecreet
behouden. Een aantal wijzigingen situeren
zich op het gebied van
- saneringsplicht en overdracht van

gronden: er wordt een duidelijke
definitie gegeven van de
saneringsplichtige, het begrip
overdracht van gronden werd gewijzigd

bodemonderzoek- en sanering: de
procedures werden gewijzigd ifv een
efficiënter proces en afstemming met het
(her)ontwikkelen van een grond.

Materialendecreet

Vlarema

Decreet en besluit: 1 juni 2012 Het Materialendecreet vervangt het Afvalstoffendecreet van 1981 en
streeft duurzaam materialenbeheer na. Het uitvoeringsbesluit Vlarema
Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van
materiaalkringlopen en afvalstoffen) vervangt het Vlarea. Het at bevat
gedetailleerde voorschriften over:
- vervoeren en verhandelen van afvalstoffen
- rapporteren over afvalstoffen en materialen
- gebruik van grondstoffen
- selectieve inzameling (sortering en ophaling) bij bedrijven
- uitgebreide producentenverantwoordelijkheid.

J Bij de aanleg van de infrastructuur en de
eventuele
afbraak van gebouwen kunnen mogelijk
materialen
vrijkomen die bij hergebruik onder de
VLAREMA-
reglementering vallen

Grondwater en oppervlaktewater
Grondwaterdecreet Decreet: 24 januari 1984 (en

wijzigingen), gewijzigd bij
decreten van 12/12/1990 en
20/12/1996

Regelt de bescherming van het grondwater. Het omvat onder meer de
reglementering betreffende de grondwaterwinning, alsook bepaalt het de
afbakening van waterwingebieden en beschermingszones rond
drinkwaterwinningen. Wijzigingen met de decreten van 12 december
1990 en 20 december 1996.

J In het studiegebied worden geen
beschermingszones inzake
grondwaterwinning aangetroffen. De
impact van onder meer mogelijke bemaling
wordt nagegaan in de discipline
grondwater.
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Wet op de
onbevaarbare
waterlopen

28/12/1967 Deelt de waterlopen in verschillende categorieën in, geeft aan wie er
bevoegd is voor het beheer alsook bepalingen naar beheer en
onderhoud toe

J De meest nabije waterlopen zijn De Jeker
(1ste categorie), Flotsbeek (niet
geklasseerd) en de Oude Jeker (1ste

categorie), op ca. 600 m ten zuiden van het
projectgebied.

Wet op de bevaarbare
waterlopen

05/10/1992 Duidt onder meer aan welke waterlopen als bevaarbare waterlopen
worden beschouwd

/ In het studiegebied zijn geen bevaarbare
waterlopen gelegen.

Wet betreffende
Wateringen

Wet: 05 juli 1956 Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als doel in te staan voor
de permanente afwatering van lagergelegen gronden. Oorspronkelijk was
dit voornamelijk in functie van landbouw, maar sedert het decreet
integraal waterbeleid is de taak van de wateringen meer multifunctioneel.

/ In het studiegebied zijn geen wateringen
actief.

Wet betreffende Polders Wet: 03 juni 1957 Regelt de bevoegdheid van de polders met als doel om het binnendijkse
land te behoeden voor overstromingen door de zee, en het instellen van
een optimaal peil in functie van het multifunctioneel gebruik van de
gronden Oorspronkelijk was dit voornamelijk in functie van landbouw,
maar sedert het decreet integraal waterbeleid is de taak van de
wateringen meer multifunctioneel.

/ Er zijn geen polders actief in het
studiegebied.

Decreet integraal
waterbeleid

Decreet: 18 juli 2003 (en
aanvullingen) gewijzigd bij
decreet 19 juli 2013

Legt de principes, doelstellingen en structuren vast voor een duurzaam
waterbeleid conform de bindende bepalingen van de Europese
Kaderrichtlijn Water. Via dit decreet worden een aantal nieuwe
instrumenten ingevoerd die de overheid in staat moeten stellen een
effectief beleid inzake integraal waterbeheer te voeren. Het waterbeheer
wordt voortaan beschouwd per deelbekken. Een van de elementen uit
het decreet is de ‘watertoets’. 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 vervuld.

J Het project is onderhevig aan de
verplichting tot opmaak van een
watertoets. Het project-MER zal hiertoe de
nodige elementen aanleveren.
De overstromingsgebieden worden
weergegeven op Kaart 7

Besluit houdende
vaststelling van een
gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en

Besluit Vlaamse regering: 5 juli
2013

Dit besluit gaat uit van het principe dat hemelwater in eerste instantie
dient hergebruikt te worden, in tweede instantie in de bodem infiltreert en
in laatste instantie vertraagd wordt afgevoerd. Het besluit is ondermeer
van toepassing op het bouwen of herbouwen van gebouwen vanaf 40 m²
dakoppervlakte, uitbreidingen tot meer dan 250 m² dakoppervlakte en
aanleg van verharde grondoppervlaktes vanaf 100 m².

J Dit wordt meegenomen binnen de
disciplines grond- en
Oppervlaktewater.
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gescheiden lozing van
afvalwater en
hemelwater.
Krachtlijnen voor een
geïntegreerd
rioleringsbeleid

23 maart 1999 Dit besluit regelt de voorwaarden en de verhoudingen waarin het Gewest
bijdraagt bij de bouw en verbetering van openbare riolen. Tevens werden
een aantal codes van goede praktijk (herwaardering van grachtenstelsels
en hemelwaterputten en infiltratievoorzieningen) toegevoegd aan de
bestaande codes

J Vooral de codes van goede praktijk met
betrekking tot te voorziene buffervolumes
en infiltratiemogelijkheden zijn van belang

Deelbekkens Vlaanderen is ingedeeld in 11 rivierbekkens. De organisatie van het
rivierbekkenbeleid gebeuren op basis van een deelbekkenbeheerplan.

B Het projectgebied is gelegen op de grens
van het Demerbekken (noorden) en het
Maasbekken (zuiden), meer bepaald de
deelbekkens van resp. de ‘Boven Demer’
en de ‘Jeker en Heeswater’.

Fauna en flora
Regelgeving
betreffende vrije
vismigratie

26 april 1996 en 18 juli 2003
(BS 14 november 2003)

In de Beschikking van de Benelux Economische Unie (26 april 1996) en
in het Decreet Integraal Waterbeleid wordt vooropgesteld dat in alle
waterlopen van de hydrografische stroomgebieden van de Benelux vrije
migratie van alle vissoorten mogelijk gemaakt wordt tegen begin 2010

/

Decreet betreffende het
natuurbehoud en het
natuurlijke milieu

Decreet: 21 oktober 1997 (en
wijzigingen en aanvullingen)

Dit decreet heeft tot doel een bescherming, ontwikkeling en herstel van
het natuurlijk milieu te verwezenlijken. Belangrijk hierbij zijn het standstill
principe en de zorgplicht (Art. 14). Tevens voorziet het in de afbakening
van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verwevings-
en Ondersteunend Netwerk (IVON).
Art. 16, art. 26 bis en art. 36 ter leggen de opmaak van respectievelijk
een natuurtoets, VEN-toets en passende beoordeling vast.
Art. 32 en 33 bieden het kader voor de erkenning van natuurreservaten.
Het betreft natuurgebieden die van belang zijn voor het behoud en
ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu

J Het VEN-gebied ‘De Kevie en Kleinmeers’
bevindt zich op ca. 300 m ten zuiden van
het projectgebied (kaart 8).

Vlaamse en/of erkende
natuurreservaten

Art. 32 en 33 van
natuurdecreet

Natuurgebieden die van belang zijn voor het behoud en ontwikkeling van
de natuur of het natuurlijk milieu kunnen door de Vlaamse Regering
worden aangewezen of erkend als natuurreservaat

J Ca. 300 m ten zuiden van het projectgebied
is het erkend
natuurreservaat “De Kevie” gelegen.

NATURA 2000:
- Vogelrichtlijn
- Habitatrichtlijn

Europese richtlijnen:
2 april 1979
21 mei 1992

NATURA 2000 is het streven van Europa om een samenhangend
Europees netwerk te vormen van gebieden en beschermingszones.

J Ca. 300 m ten zuiden van het
projectgebied is het habitarichtijngebied
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Omvat speciale beschermingszones aangewezen in toepassing van de
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn

“Jekervallei en bovenloop van de
Demervallei” gelegen. (Kaart 8)

Ramsargebieden 02/02/1971 De Conventie van Ramsar heeft tot doel de bescherming van waterrijke
gebieden van internationaal belang.

/ Er zijn geen Ramsargebieden gesitueerd in
het studiegebied.

Bosdecreet Decreet: 13 juni 1990 ,
gewijzigd bij decreet 9 mei
2014 en 5 september 2014

Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen in
Vlaanderen. Tevens worden de voorwaarden vastgesteld voor het rooien
van bos en de hieraan gekoppelde compensaties.

J Voor het eventueel rooien van bomen dient
mogelijks een omgevingsvergunning voor
stedenbouwkundige handelingen te
worden aangevraagd. Dit wordt
opgenomen binnen de discipline fauna en
flora.

Beschermde dieren en
planten

Koninklijke besluiten: 16
februari 1976 en 22 september
1980

Regelgeving die bescherming regelt van dieren en planten en
beperkingen inhoudt naar vervoer, plukken of vangen, doden …

J Dit komt aan bod binnen de bespreking
van de discipline Fauna en flora.

Conventie van Bonn Ondertekening conventie: 1
oktober 1990 door België en
op 3 mei 2002 door
Vlaanderen bekrachtigd (trad
in werking op 2 juni 2003)

Bepaalt dat het opzettelijk vangen, houden of doden van vleermuizen
verboden is. Tevens dienen sites te worden aangeduid en beschermd die
belangrijk zijn voor instandhouding van deze dieren (zoals ook voorzien
in de Europese Habitatrichtlijn 92/43/EEG (21 mei 1992)

B De relevantie zal nagegaan worden in de
discipline fauna en flora

Bermbesluit Besluit Vlaamse regering: 27
juni 1984

Het besluit verplicht openbare besturen een ecologisch geörienteerd
bermbeheer toe te passen in functie van de bescherming en ontwikkeling
van fauna en flora.

J Dit komt aan bod binnen de bespreking
van de discipline Fauna en flora.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Decreet onroerend
erfgoed

12 juli 2013, gewijzigd bij het
decreet van 4 april 2014 (BS
17/10/2013 en 15/04/2014)

Het onroerenderfgoed decreet betreft één overkoepelende regelgeving
voor monumenten, stads- en dorpsgezichten, landschappen en
archeologie. Het decreet betreffende bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten (03/03/76 en aanvullingen), decreet betreffende
landschapszorg (16/04/96 en aanvullingen), Decreet houdende
maatregelen tot behoud van erfgoedlandschappen (13/02/2004) en het
decreet op het archeologisch patrimonium (30/06/1993 en 28/02/2003)
zitten vervat in één onroerenderfgoeddecreet en –besluit.
Het decreet voorziet de vaststelling van inventarissen die de Vlaamse
overheid kan inzetten om onroerend erfgoed te behouden. De
vaststelling van een inventaris verbindt een aantal rechtsgevolgen aan

J Het landschap ten oosten van het dorpje
Berg is beschermd ‘Galgenberg’. Ten
zuiden van het projectgebied is de vallei
van de Jeker ook beschermd als
landschap ‘Park van de Oostelijke Jeker’.
Dit gebied is tevens aangeduid als
ankerplaats ‘Jekervallei tussen Tongeren
en Mal’ (A70009). Ook ten noorden van het
projectgebied bevindt zich een ankerplaats
‘Kasteeldomein van ’s Herenelderen’
(A70010) (Kaart 10).
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erfgoedobjecten die waardevol, maar niet beschermd zijn. Het nieuwe
decreet voorziet in de vaststelling van minstens vijf inventarissen:
- Inventaris bouwkundig erfgoed
- Landschapsatlas
- Inventaris van archeologische zones
- Inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde
- Inventaris van historische tuinen en parken

Conventie van Malta 16/01/1992 Verdrag inzake de bescherming van het archeologisch erfgoed.
- Art. 5.3 stelt dat milieueffectrapportages en de daaruit

voortvloeiende beslissingen ten volle rekening houden met
archeologische vindplaatsen en hun context.

- Art. 5.4 legt op om zorg te dragen, wanneer bestanddelen van het
archeologische erfgoed zijn gevonden gedurende
bouwwerkzaamheden.

- In artikel 6.2. wordt bepaald passende maatregelen te treffen om
ervoor te zorgen dat bij grote particuliere of openbare
ontwikkelingsprojecten de totale kosten van eventuele noodzakelijk
daarmee verband houdende archeologische verrichtingen worden
gedekt door gelden afkomstig uit de overheid- of privésector, al
naargelang. Op de begroting voor deze projecten dient eveneens
een post opgenomen te worden voor voorafgaande archeologische
studies en onderzoeken, voor beknopte wetenschappelijke
verslagen, alsmede voor de volledige publicatie en registratie van
de bevindingen.

J/B Maatregelen dienen te worden genomen
om het archeologisch bodemarchief te
beschermen of te onderzoeken. Hierop zal
verder ingegaan worden bij de discipline
landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie

Beheer open ruimte,
ruilverkaveling,
landinrichting en
natuurinrichting

27 juni 1984 Heeft als doel de open ruimte zodanig in te richten dat alle facetten die in
het gebied aanwezig zijn zich volwaardig kunnen ontwikkelen. VLM werd
opgericht om deze taak tot landinrichting uit te voeren. Bij een
ruilverkaveling ligt de hoofdaandacht op de landbouw, bij een
natuurinrichting op het behoud van fauna en flora, steeds rekening
houdend met het multifunctioneel buitengebied.

/ Er zijn geen ruilverkavelings-,
landinrichtings- of natuurinrichtingprojecten
in de onmiddellijke omgeving aanwezig.

Regionaal landschap Art. 54 van decreet op
natuurbehoud

Betreft een gebied met landschappelijke waarde en waarrond op initiatief
van de Provincie een samenwerkingsverband tussen gemeenten wordt
opgezet.

B Het projectgebied valt binnen het
werkingsgebied van het Regionaal
Landschap Haspengouw en Voeren.
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Bijlage 3 – Resultaten verkeersmodel Tongeren

In deze bijlage zitten de figuren met de resultaten uit het verkeersmodel Tongeren, zoals in januari
2016 aangeleverd door MINT.
Aanvullend is ook de opbouw van het model toegevoegd.
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1. INLEIDING 

Ter inschatting van de impact van bepaalde verkeerskundige ingrepen en ruimtelijke 
projecten in de omgeving van Tongeren werd in opdracht van de stad Tongeren een 
stedelijk verkeersmodel opgemaakt. 

Op basis van het provinciaal verkeersmodel van Limburg werd een unimodaal stedelijk 
verkeersmodel voor Tongeren en omgeving afgeleid. Het verkeersmodel is in eerste 
instantie bedoeld om drie verkeersplanologische scenario’s te evalueren, maar kan ook 
nog in toekomstige studies ingezet worden ter ondersteuning. Met het model kunnen 
zowel infrastructuurprojecten als ruimtelijke projectontwikkelingen geëvalueerd worden. 
Dit verkeersmodel is uitgebreid gekalibreerd op basis van de telcampagne die is 
uitgevoerd eind februari 2015. De gebruikte gegevens zijn deze van 24 februari 2015. 
Derhalve wordt in dit verkeersmodel een typische dinsdag gemodelleerd tijdens een 
werkweek zonder incidenten. 

De kenmerken van het verkeersmodel en de gebruikte modelsoftware worden toegelicht 
in hoofdstuk 2. Hoofdstuk 3 overloopt de verschillende scenario’s die werden 
opgemaakt. Het rapport beschrijft de opbouw van de basistoestand, dat de 
verkeerskundige toestand in Tongeren anno 2015 voorstelt, en de opbouw van twee 
toekomstscenario’s (nulscenario en referentiescenario) voor de toestand in 2025. 
Hoofdstuk 4 vat de opbouw van het netwerk (wegen- en kruispunten) samen. De 
opbouw van de zonering en de vervoersvraag worden toegelicht in hoofdstuk 5. 
Hoofdstuk 6 beschrijft het kalibratieproces van het verkeersmodel en valideert de 
modelresultaten op basis van de uitgevoerde verkeerstellingen. Hoofdstukken 7 en 8 
beschrijven de opmaak van de toekomstscenario’s, met name het nulscenario 2025 en 
het referentiescenario 2025. Tot slot geeft hoofdstuk 9 extra duiding bij de 
resultaatfiguren van de opgemaakt scenario’s. Deze figuren zijn opgenomen in Bijlage 1 
van dit rapport.  
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2. TYPE VERKEERSMODEL EN SOFTWARE 

Het stedelijk verkeersmodel van Tongeren is een semi-dynamisch verkeersmodel, dat 
uitgaat van dezelfde structuur als een statisch en unimodaal verkeersmodel, maar waar 
een aantal elementen aan toegevoegd zijn die een meer realistische fileopbouw aan 
kruispunten en knelpunten geeft zoals bij dynamische verkeersmodellen. 

Het verkeersmodel is een unimodaal verkeersmodel waarin het auto- en vrachtverkeer 
als verschillende voertuigklassen zijn opgenomen. Een volledig multimodaal 
verkeersmodel waar er voor de vervoerwijzekeuze interactie is tussen de verschillende 
 modi werd hier niet opportuun geacht omdat het gevraagde netwerk daarvoor te 
beperkt is in omvang. 

Binnen de voorgestelde VISUM-software voor het semi-dynamische verkeersmodel 
worden kruispunten met een zeer hoog detailniveau meegenomen ten opzichte van 
volledige statische verkeersmodellen. Bijkomend kan met de gekozen software ook de 
fileopbouw aan kruispunten (of bepaalde knelpunten) gedetailleerd mee opgenomen 
worden aan de hand van blocking-back. Hierbij wordt de capaciteit afgetoetst aan de 
vervoersvraag en indien de capaciteit wordt overschreden, zal er filevorming optreden 
aan het kruis- of knelpunt. Deze filevorming heeft twee effecten: ten eerste kan de file 
terugslaan naar stroomopwaarts gelegen kruispunten waardoor deze, zoals in realiteit, 
ook geblokkeerd geraken, en ten tweede zal het verkeer dat er te veel is aan het 
kruispunt ook effectief tegengehouden worden aan het kruispunt. Hierdoor zal 
er stroomafwaarts niet te veel verkeer zijn. Deze beide effecten maken een groot verschil 
met de klassieke statische verkeersmodellen, en daarom spreken we hier van een semi-
dynamisch verkeersmodel.  
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3. OPGEMAAKTE SCENARIO’S 

Er zijn in totaal drie scenario’s opgesteld: 

- De basistoestand 2015 is de basisversie van het verkeersmodel en wordt gebruikt 
om het model te kalibreren en valideren. Een belangrijke bron van informatie om 
het verkeersmodel te kalibreren is de telcampagne die werd uitgevoerd in Tongeren 
en dateert van februari-maart 2015. De opbouw van de basistoestand 2015 wordt 
beschreven in de hoofdstukken 4 t.e.m. 6. 

- In het nulscenario 2025 wordt een toekomstscenario opgebouwd, vertrekkende 
van de gevalideerde basistoestand 2015. Voor de ophoging van de verkeersvraag 
wordt er rekening gehouden met de toekomstige ruimtelijke projectontwikkelingen 
in Tongeren en omgeving. Het geeft m.a.w. de toekomstige situatie in 2025 weer, 
zonder enige infrastructurele aanpassingen. 

- In het referentiescenario 2025 worden aan het nulscenario 2025 de twee 
omleidingswegen rond Tongeren toegevoegd. Het gaat om de noordoostelijke 
omleidingsweg tussen de Bilzersteenweg en de Maastrichtersteenweg en de 
zuidoostelijke omleidingsweg tussen de Maastrichtersteenweg en de 
Luikersteenweg. Ook de aanpassing aan het complex Tongeren op de E313 werd in 
dit scenario opgenomen. 

De drie scenario’s zijn opgemaakt voor twee spitsuren, nl. 8u-9u en 17u-18u.    
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4. OPBOUW NETWERK 

Voor de opmaak van het stedelijk verkeersmodel van Tongeren is een uitsnede gemaakt 
uit het netwerk van het provinciaal verkeersmodel (pvm) van Limburg versie 3.6.1. De 
uitsnede wordt weergegeven in Figuur 1. 

 

Figuur 1: uitsnede (oranje) uit het provinciaal verkeersmodel Limburg 

4.1. WEGEN 

Het ruwe basisnetwerk van de uitsnede uit het provinciaal verkeersmodel van Limburg 
versie 3.6.1 werd verfijnd op basis van kaartmateriaal en wegkenmerken die door de 
opdrachtgever werden aangeleverd, door deskresearch met behulp van Google 
Streetview en door nieuw terreinwerk. Concreet hield de verfijning het volgende in: alle 
relevante straten en verbindingen werden bijgevoegd met de nodige detaillering van 
deze segmenten inzake wegkenmerken. De volgende zaken werden per segment 
bepaald: opbouw wegprofiel, verkeersfunctie van de weg, snelheidsregime, urbanisatie 
en eventuele tonnagebeperking. Figuur 2 illustreert de verfijning van het netwerk. 
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Figuur 2: verfijning netwerk (links: pvm Limburg, rechts stedelijk verkeersmodel 
Tongeren) 

Alle wegen met een wegencategorisering van hoofdweg, primaire weg, secundaire weg 
of lokale weg type I of II werden opgenomen. Het aantal rijstroken, de snelheidsregimes, 
de verkeerscirculatie en de tonnagebeperkingen werden aangepast aan de huidige 
toestand op het terrein. Hiervoor werd o.a. gebruik gemaakt van de 
verkeersbordendatabank, Google Street View en terreinkennis.  

Het verkeersmodel tracht de werkelijk gereden of ervaren snelheden te simuleren. 
Daarom zijn de snelheden in het model niet noodzakelijk gelijk aan de wettelijke 
snelheden maar zullen ze wel in de buurt liggen. De snelheden in het verkeersmodel 
worden berekend op basis van een aantal wegkenmerken: de wegcategorie, de 
weginrichting, de verkeersfunctie, de urbanisatie en de wettelijke snelheid. De zones 30 
in het stadscentrum van Tongeren worden expliciet gemodelleerd op basis van hun 
geldende snelheidsbeperking. 

4.2. KRUISPUNTEN 

Alle kruispunten in het model zijn manueel ingevoerd op basis van kaartgegevens en 
terreinonderzoek. De kruispuntmodellering omvat de exacte configuratie van de 
verschillende rijstroken, de voorrangsrichting en de toegelaten afslagbewegingen. De 
kruispunten met verkeerslichten volgen in grote lijnen de bestaande situatie zoals ze is 
waargenomen tijdens het terreinonderzoek. Er wordt dus rekening gehouden met de 
verschillende signaalgroepen en hun respectievelijke groentijden (zie Figuur 3), maar er 
is geen apart verkeersmodel opgemaakt voor de ochtend- en avondspits. Bij grote 
verschillen in groentijden tussen ochtend- en avondspits werd een gemiddelde groentijd 
gehanteerd. Het hoog detailniveau waarmee de kruispunten worden gemodelleerd, 
zorgt samen met de gemodelleerde fileterugslag aan knelpunten voor een goede 
inschatting van de verliestijden aan kruispunten. 
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Figuur 3: verkeerslichtenregeling in VISUM 
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5. OPBOUW VERVOERSVRAAG 

Voor de opmaak van het stedelijk verkeersmodel van Tongeren zijn ook 
verplaatsingsmatrices nodig voor het door te rekenen ochtend- en avondspitsuur (8u-9u 
en 17u-18u). Samen met het opmaken van de uitsnede uit het provinciaal 
verkeersmodel van Limburg versie 3.6.1 zijn padenbestanden opgeladen van de 
beschikbare uren (8-9u en 17u-18u) zodat er voor beide spitsuren auto- en 
vrachtwagenmatrices geproduceerd zijn. De padenbestanden bevatten alle informatie 
omtrent de gevolgde paden waardoor de resulterende matrices weergeven hoeveel 
verkeer er in het studiegebied aanwezig is.  

Er wordt rekening gehouden met twee voertuigtypes: personenwagen en vrachtwagens. 
Omdat het verkeersmodel unimodaal is, worden deze omgezet naar personenauto-
equivalenten (PAE) door gebruik te maken van de volgende factoren (Tabel 1): 

 
Tabel 1: PAE-waarden voertuigklassen 

Dit betekent dat een vrachtwagen 2.5 keer zwaarder doorweegt in de wegvak- en 
kruispuntbelastingen dan een personenwagen. 

Voor de zonering van het verkeersmodel werd er gestart van de zonering uit het 
provinciaal verkeersmodel Limburg versie 3.6.1. Elke zone wordt voorgesteld door een 
punt dat met een of meerdere connectoren verbonden is met het verkeersnetwerk. Elke 
zone is een productie- en attractiepool van verkeer. De zonering in Tongeren vanuit het 
provinciaal verkeersmodel Limburg versie 3.6.1 is (te) grofmazig in de directe omgeving 
van Tongeren en voldoet mogelijk niet om de gestelde onderzoeksvragen afdoende te 
beantwoorden. 

De grofmazige zonering uit het provinciaal verkeersmodel Limburg versie 3.6.1 is 
daarom verder verfijnd op basis van socio-demografische gegevens en dit vooral in de 
directe omgeving van het centrum van Tongeren. Voor het grondgebied van Tongeren 
werd verkozen om de zonering niet af te stemmen op geografische gebieden, maar wel 
op de onderliggende verkeersvraag. Dit houdt in dat de opgestelde zonering voor het 
centrum van Tongeren fijner is dan die van de statistische sectoren. Hierdoor blijft de 
impact van één enkele zone in het verkeersmodel eerder beperkt, wat de stabiliteit van 
het verkeersmodel bevordert. Er is gestreefd naar gemiddeld 100 tot 150 verplaatsingen 
per zone (productie + attractie). In de randzones van het netwerk werd de bestaande 
zonering op het niveau van de statistische sectoren gehandhaafd omdat de 
bebouwingsdichtheid dit toelaat en de betrouwbaarheid van de modelleringsresultaten 
voldoende hoog blijft. 

 Voertuigklasse PAE

Personenwagen 1

Vrachtwagen 2.5
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De verfijnde zonering in de directe omgeving van Tongeren telt 191 zones, wat hoger is 
dan de 112 zones uit het provinciaal verkeersmodel Limburg versie 3.6.1 voor het 
beschouwde gebied. Hierbij zijn er een aantal zones toegevoegd die overeenstemmen 
met specifieke attractiepolen binnen Tongeren. Het gaat hier dan om grote 
supermarkten, het administratief centrum Praetorium en het AZ Vesalius. Deze worden 
in onderstaande tabel toegelicht. 
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Tabel 2 Verkeersgeneratie specifieke attractiepolen Tongeren 

6. KALIBRATIE EN VALIDATIE VAN DE VERVOERSVRAAG 

6.1. TELCAMPAGNE 

Om de vervoersvraag in Tongeren en omgeving zo nauwkeurig mogelijk te kalibreren 
opdat ze aansluit bij bestaande toestand zoals ze momenteel terug te vinden is, werd er 
besloten om een volledige telcampagne te doen in en rond Tongeren. 

Dit is gebeurd op basis van slangtellingen en videocameratellingen. Op 14 locaties zijn 
er met behulp van videocamera’s tellingen uitgevoerd en op 15 locaties met behulp van 
telslangen. Deze locaties zijn zo gekozen dat ze een uitgebreid en volledig beeld geven 
van de verkeersstromen in en rond Tongeren (Figuur 4 en Figuur 5). 

Productie (pw/u) Attractie (pw/u) Productie (pw/u) Attractie (pw/u)

AD Ambiorix 0 1 29 25

AD T-forum 0 2 38 32

Colruyt 0 2 45 39

Carrefour market 0 1 32 27

GB Tongeren 0 3 73 62

AC Praetorium 4 22 55 37

AZ Vesalius 47 127 127 94

Ochtendspits Avondspits
Specifieke attractiepolen Tongeren
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Figuur 4: Locaties telcampagne Tongeren 
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Figuur 5: Locaties telcampagne Tongeren - detail centrum Tongeren 

De telcampagne vond plaats eind februari 2015. De telslangen waren aanwezig van 20 
februari tot 27 februari. Op dinsdag 24 februari werden videocameratellingen uitgevoerd 
in twee periodes (van 7u tot 9u en van 16u tot 18u).  

De telcampagne leverde uiteindelijk 131 bruikbare tellingen op, die werden opgenomen 
in het kalibratieproces van de basistoestand 2015. Er was telkens een onderscheid 
aanwezig tussen personenwagens en vrachtwagens. Deze tellingen op wegvakniveau 
worden weergegeven in onderstaande Figuur 6. 
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Figuur 6 : locaties tellingen wegvakniveau 

6.2. KALIBRATIEPROCES TFLOWFUZZY 

De kalibratie van het opgemaakte verkeersmodel gebeurt aan de hand van beschikbare 
telgegevens waarbij ook de voertuigclassificatie (auto/vrachtwagen) geregistreerd is.  

Voor de kalibratie van de vervoersvraag of de herkomst-bestemmings-matrices wordt 
gebruik gemaakt van de interne kalibratietechniek van de modelleringssoftware VISUM. 
Deze techniek, TFlowFuzzy genaamd, past de herkomsten en bestemmingen van de 
vervoersvraag aan opdat ze nauwer aansluiten bij een gegeven set van tellingen. Dit 
kalibratieproces wordt uitgevoerd voor personenwagens en vrachtwagens. 

De kalibratie van het opgemaakte model gebeurde aan de hand van beschikbare 
telgegevens uit hoofdstuk 6.1. 

6.3. VALIDATIE 

Het resultaat van het kalibratieproces wordt gecontroleerd door een toedeling te maken 
voor de ochtend- en avondspits en de uitkomsten te vergelijken met de 
verkeerstellingen. In de onderstaande figuren worden de gemodelleerde waarden (na 
kalibratie) uitgezet t.o.v. de tellingen voor het ochtendspitsuur 8u-9u en het 
avondspitsuur 17u-18u. In de ideale situatie zijn de gemodelleerde intensiteiten gelijk 
aan de tellingen. De R²-waarde geeft een statistische aanduiding van de kwaliteit van 
het model. Een R²-waarde van 1 geeft een perfecte correlatie weer. De R²-waarde van 
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het model voor de kalibratie van de personenwagens is 0,9797 in de ochtendspits 
(Figuur 7) en 0,9894 in de avondspits (Figuur 8), wat zeer goed is. Voor de vrachtwagens 
is deze vergelijking minder relevant aangezien de telwaarden lager zijn en de relatieve 
verschillen hierdoor ook groter zijn. De verkeerbelasting in de omgeving van Tongeren 
wordt bovendien voornamelijk bepaald door de intensiteiten van de personenwagens. 

 

 

Figuur 7: resultaat kalibratie ochtendspits (8u-9u):  

 

 

Figuur 8 : resultaat kalibratie avondspits (17u-18u) 
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De gebruikte alfa-waarden voor de kalibratie van de personenwagens in de VISUM-
software zijn opgelijst in Tabel 2: 

 

Tabel 3: alfa-waarden TFlowFuzzy procedure 

Hiermee is aangetoond dat het verkeersmodel accuraat en betrouwbaar werkt en 
capabel is om de verkeersstromen in en rond Tongeren correct weer te geven. De 
validatie van het verkeersmodel gebeurde in overleg met alle betrokken actoren (stad 
Tongeren en AWV Limburg). 

Bij de validatie dient nog opgemerkt te worden dat dit een iteratief proces vormde met 
de kalibratie. Indien er bij de validatie grote afwijkingen waargenomen werden, en de 
matrix en/of het netwerk aangepast werden, zijn deze aanpassingen ook toegepast op 
de situatie voor kalibratie. In de praktijk benadert de situatie voor kalibratie dan reeds 
beter de verkeerstellingen en dient het kalibratieproces minder in te grijpen en de 
herkomst-bestemmingsmatrix aan te passen. 

  

Kal ibratiescenario Al fa-waarde

8u-9u 0.15

17u-18u 0.1
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7. OPMAAK VAN HET NULSCENARIO 2025 

Het nulscenario 2025 is het scenario voor de verkeerskundige toestand te Tongeren in 
2025. Dit toekomstmodel wordt opgebouwd vertrekkende van de basistoestand 2015. 
Alle bijkomende en tegen 2025 voorziene ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen 
zijn in het nulscenario opgenomen.  

7.1. OPHOGING VERKEERSVRAAG - ALGEMEEN 

Voor alle verplaatsingen die geen herkomst of bestemming te Tongeren hebben 
(doorgaand verkeer) werd de algemene groei overgenomen zoals reeds aanwezig in het 
toekomstscenario BAU 2020 van de Vlaamse overheid. In dit toekomstscenario wordt 
rekening gehouden met een aantal ontwikkelingen op demografisch, ruimtelijk en 
infrastructureel vlak. Dit garandeert dat ook het toekomstscenario van het 
verkeersmodel Tongeren consistent blijft met de provinciale verkeersmodellen versie 
3.6.1. Verder is er voor het toekomstscenario BAU 2020 nog geen rekening gehouden 
met de kilometerheffing voor het vrachtverkeer. 

7.2. OPHOGING VERKEERSVRAAG - TONGEREN 

Voor de verplaatsingen die wel een herkomst of bestemming te Tongeren hebben, ging 
de voorkeur uit naar een gedetailleerde inplanting van de verwachte groei. Het 
verwachte bijkomende verkeer die de ontwikkelingen in Tongeren genereren, kunnen op 
deze wijze exact gelokaliseerd worden in het verkeersmodel. Hierdoor zal de 
toekomstige groei nauwer aansluiten bij de verwachte situatie ten opzichte van een 
algemene groei. Er werd een overzicht van de ontwikkelingen van de stad Tongeren 
ontvangen waarvoor de verwachte bijkomende verkeersproductie werd berekend. 
Vervolgens werden ze in de correcte zone in het verkeersmodel gelokaliseerd. De 
ruimtelijke distributie van de nieuwe verplaatsingen gebeurt op basis van de bestaande 
patronen van de omliggende zones. Voor de berekening van de verkeersgeneratie in 
Tongeren wordt gebruik gemaakt van kencijfers. Deze kencijfers zijn vastgesteld op 
basis van literatuuronderzoek. Bronnen hierbij zijn: 

- Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (OVG4). 
- De kencijferdatabank van MINT, waarin verschillende vergelijkbare projecten zijn 

beschreven. 
- Verkeersgeneratie woon- en werkgebieden: vuistregels en kengetallen 

gemotoriseerd verkeer, CROW publicatie 256. 

In het nulscenario 2025 wordt er extra bewoning toegevoegd in het kleinstedelijk gebied 

Tongeren en de deelgemeenten op basis van het woonbeleidsplan Tongeren. Er worden ook 2 

tewerkstellingsprojecten meegenomen in het nulscenario 2025, nl. de uitbreiding van Tongeren-

Oost (400.000 m² gemengd regionaal bedrijventerrein) en de Ambiorixkazerne (3000 m² 
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commerciële functies en 10470 m² kleinschalige bedrijfsfuncties). Een overzicht van alle 

ruimtelijke ontwikkelingen die zijn opgenomen in het nulscenario 2025 wordt weergegeven in 

tabel 3: 

 

 

Ruimtelijke ontwikkelingen 
Tongeren 

Wonen (woon-
eenheden) Handel 

(m²) 
Bedrijven 

(m²) 
Particulier Projecten Sociaal 

Ambiorixkazerne 
   

3 000 10 470 

Uitbreiding Tongeren-Oost 
    

400 000 

Extra bewoning in Tongeren 330 655 264 
  

Verdeeld over kleinstedelijk Tongeren 330 
    

Heurkensberg 
 

140 62 
  

Clarrissenstraat 
 

32 
   

Ambiorixkazerne 
 

360 20 
  

Siegelsmarkt 
 

34 100 
  

Paardsweidestraat 
 

89 
   

Pannenoven 
  

22 
  

Terra Nova II 
  

12 
  

Regulierenplein 
  

12 
  

Wijkmolenweg 
  

22 
  

Oude Spoorwegbedding/Radiostraat 
  

14 
  

Extra bewoning in dorpen rond 
Tongeren 

376 242 22 
  

Verdeeld over deelgemeenten 376 
    

Chocoladefabriek 
 

201 
   

Holle Helverik 
 

41 9 
  

Binnenveldje 
  

13 
  

TOTAAL 1889 WE 3 000 m² 410 470 m² 

Tabel 4: meegenomen ontwikkelingen nulscenario 2025  
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8. OPMAAK VAN HET REFERENTIESCENARIO 2025 

In het referentiescenario 2025 wordt het nulscenario 2025 uitgebreid met een aantal 
infrastructurele maatregelen die als beslist beleid kunnen worden beschouwd. Concreet 
gaat het hier om 3 projecten: 

- Aanleg van de omleidingsweg rond Tongeren, zowel het zuidoostelijke deel als het 
noordoostelijke deel (zie Figuur 9). Het gaat om de noordoostelijke omleidingsweg 
tussen de Bilzersteenweg en de Maastrichtersteenweg en de zuidoostelijke 
omleidingsweg tussen de Maastrichtersteenweg en de Luikersteenweg. 

 

 

Figuur 9: noordoostelijke en zuidoostelijke omleidingsweg 

 
- Omvorming van het oostelijke deel van de afrit Tongeren op de E313 van een 

voorrangsgeregeld kruispunt naar een rotonde (zie Figuur 10). 
- Directe nieuwe ontsluiting van Tongeren-Oost op de reeds aangelegde rotonde van 

het westelijke deel van de afrit Tongeren (zie Figuur 10). 
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Figuur 10: aangepast afritcomplex Tongeren E313  



P_416 
 

Opbouw en validatie van een stedelijk verkeersmodel voor Tongeren 
 

P_0416_2016-06-23  23 

9. RESULTATEN 

Om de modelresultaten te rapporteren wordt gebruik gemaakt van verschillende figuren 
(zie bijlage 1). Onderstaand worden deze kort toegelicht. 

Toedelingfiguren (PAE): tonen per spitsuur hoeveel personenauto-equivalenten per 
uur over elk wegsegment rijden. Dit wordt richtingsafhankelijk getekend. Daarnaast 
worden er op bepaalde segmenten het aantal pae/u gerapporteerd. 

Verschilfiguren: In deze verschilfiguren wordt het absoluut verschil van de 
verkeersbelasting tussen 2 scenario’s op elk wegsegment weergegeven. Op 
wegsegmenten die rood gekleurd zijn, is er sprake van een toename van meer dan 50 
pae/u. Is er een afname van meer dan 50 pae/u op het wegsegment, dan zijn deze 
groen gekleurd. Op wegsegmenten die grijs gekleurd zijn, is er slechts een klein verschil 
(tussen -50 en +50 pae/u). 

Kruispuntverliestijden en wachtrijen: tonen per spitsuur de gemiddelde verliestijd op 
de kruispunten en de locaties van wachtrijvorming (blocking-back). 

9.1. BASISTOESTAND 2015 

De resultaten van de basistoestand 2015 voor de ochtend- en avondspits worden 
getoond in de figuren 1 t.e.m. 6 van bijlage 1. De basistoestand werd gekalibreerd en 
gevalideerd op basis van de beschikbare verkeerstellingen en dient als basis voor de 
toekomstscenario’s (nulscenario 2025 en referentiescenario 2025). 

9.2. NULSCENARIO 2025 

De resultaten van het nulscenario 2025 voor de ochtend- en avondspits worden 
getoond in de figuren 7 t.e.m. 14 van bijlage 1. 

In de verschilfiguren (figuren 11 en 12 van bijlage 1) is te zien dat de 
verkeersintensiteiten tijdens de ochtend- en avondspits zo goed als overal stijgen in 
vergelijking met de basistoestand 2015 omwille van de ophoging van de verkeersvraag 
zoals beschreven in hoofdstuk 7. 

9.3. REFERENTIESCENARIO 2025 

De resultaten van het referentiescenario 2025 voor de ochtend- en avondspits worden 
getoond in de figuren 15 t.e.m. 22 van bijlage 1. 

De verschilfiguren (figuren 19 en 20 van bijlage 1) geven de verschillen in 
verkeersbelasting ten opzichte van het nulscenario 2025. Hieruit is af te leiden dat de 
aanleg van de noordoostelijke en zuidoostelijke omleidingsweg tijdens beide spitsuren 
zorgt voor een afname van de verkeersbelasting op de N79 Maastrichtersteenweg en de 
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N758 Elderseweg-Baverstraat ten westen van de omleidingsweg. Ook op de R72 
Leopoldwal zal de verkeersbelasting afnemen.  
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A. Coördinaten meetpunten

Mpt Adres Lambert Coördinaten Bestemming volgens gewestplan / indeling
volgens tabel bijlage 2.2.1. bij Vlarem IIX Y

A Maastrichtersteenweg 234,
Tongeren

229121 164578
2° woongebied op minder dan 500m van gebied
voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

B Ziekenhuis Vesalius, Tongeren
228753 164888

5° gebied voor gemeenschapsvoorziening en
openbaar nut

C Baversstraat 49, Tongeren
228762 165142

2° woongebied op minder dan 500m van gebied
voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

1 Nieuwe Steenweg 42,
Tongeren

226838 165532
3° woongebied op minder dan 500m van KMO-
zone

2 Bodemweg 20, Tongeren
227697 165544

3° woongebied op minder dan 500m van KMO-
zone

4 Eeuwfeestwal 10, Tongeren
226996 164005

2° woongebied op minder dan 500m van gebied
voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

5 Luikersteenweg 184, Tongeren
227529 162458

2° woongebied op minder dan 500m van gebied
voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

6 Wijkstraat 1, Tongeren
227658 163302

2° woongebied op minder dan 500m van gebied
voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

8 Kremersstraat 80,  Tongeren 230056 162300 4° woongebied
9 Viséweg 205, Tongeren

231412 163710
2° woongebied op minder dan 500m van
industriegebied

10 Blaarstraat 196, Tongeren
228793 164223

2° woongebied op minder dan 500m van gebied
voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

11 Stationslaan 32, Tongeren
227859 164290

2° woongebied op minder dan 500m van gebied
voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

12 Elderseweg 128, Tongeren
228235 164785

2° woongebied op minder dan 500m van gebied
voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

13 Hazelereik 32, Tongeren
228561 164656

2° woongebied op minder dan 500m van gebied
voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

14 Maastrichtersteenweg 257,
Tongeren

228941 164448
2° woongebied op minder dan 500m van gebied
voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

15 Gilliswinhof 38, Tongeren 229517 165069 4° woongebied
16 Maastrichtersteenweg 422,

Tongeren
231097 165145

2° woongebied op minder dan 500m van
industriegebied

17 Boudewijnstraat 4A, Riemst
231837 165537

2° woongebied op minder dan 500m van
industriegebied

18 Elderenstraat 273,Tongeren 229698 166364 4° woongebied
25 Overhaamlaan 18, Tongeren

228123 162894
2° woongebied op minder dan 500m van
industriegebied

29 Neremweg 157, Tongeren
227997 163456

2° woongebied op minder dan 500m van gebied
voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut

30 Bilzersteenweg, Tongeren
227207 164908

3° woongebied op minder dan 500m van KMO-
zone
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B. Meetdata en resultaten

Meteogegevens

Ambulante meetdagen
Meetdata Parameters
Dag van tot Windsnelheid Windrichting Neerslag
Di 10 mei 2016 0u

1u
2u
11u
12u
16u

1u
2u
11u
12u
16u
24u

1 m/s
1 m/s
1-3 m/s
5 m/s
3-5 m/s
2-5 m/s

NW
NO
O tot ZO
NO
ZO tot Z
O tot ZO

Geen

Woe 11 mei
2016

0u
1u
8u
9u
11u

1u
8u
9u
11u
24u

3 m/s
2-3 m/s
2 m/s
1-3 m/s
2-6 m/s

VA
ZO tot Z
O
N
NO tot O

Geen

Continu metingen
Meetdata Parameters
Dag van tot Windsnelheid Windrichting Neerslag
Vrijdag 13 mei
2016

0u 24u 4-7 m/s N tot NO Geen

Zaterdag 14
mei 2016

0u
22u

22u
24u

3-6 m/s
3 m/s

NW tot N
W

Geen

Zondag 15 mei
2016

0u
18u
19u

18u
19u
24u

2-6 m/s
3 m/s
1 m/s

W tot NW
N
W tot NW

Geen

Maandag 16
mei 2016

0u
2u
10u
11u
12u
21u
22u

2u
10u
11u
12u
21u
22u
24u

2 m/s
1-4 m/s
3 m/s
3 m/s
1-3 m/s
0 m/s
1-2 m/s

W
N tot NW
W
VA
NW tot N
Windstil
ZW tot W

Geen

Dinsdag 17 mei
2016

0u
11u
23u

11u
23u
24u

2-6 m/s
3-6 m/s
4 m/s

Z tot ZW
ZW tot W
Z

Geen

Woensdag 18
mei 2016

0u 24u 3-8 m/s Z tot ZW Regen van
22u tot
23u

Donderdag 19
mei 2016

0u
8u
12u
13u
14u

8u
12u
13u
14u
24u

2-5 m/s
1-3 m/s
2 m/s
2 m/s
2-4 m/s

Z tot ZW
ZW tot W
NW
VA
ZW tot W

Regen van
10u tot
11u

Vrijdag 20 mei
2016

0u 12u 4-7 m/s Z tot ZW Geen
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Meetresultaten

Mpt A: Maastrichtersteenweg 234, Tongeren

Dag Periode LAeq,1h LA50,1h LA95,1h WR WS Neerslag

Vrijdag 13
mei 2016

Dag 9u-19u 57 55 49 N tot NO 4-7 m/s Geen

Avond 19u-
22u

54 51 44 N 4-6 m/s Geen

Nacht 22u-7u 55 49 42 N 4-5 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / / / / /

Zaterdag
14 mei
2016

Dag 7u-19u 54 52 45 NW tot N 4-6 m/s Geen

Avond 19u-
22u

52 49 41 NW 3-5 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

49 43 37 N, W 3-5 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 33 N, W 3-4 m/s Geen

Zondag 15
mei 2016

Dag 7u-19u 54 51 42 W tot NW 3-6 m/s Geen

Avond 19u-
22u

53 49 39 NW 1 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

48 38 31 W tot NW 1-4 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 28 W 3 m/s Geen

Maandag
16 mei
2016

Dag 7u-19u 53 49 39 N, W, NW, VA 1-4 m/s Geen

Avond 19u-
22u

55 49 37 WS, N 0-2 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

46 35 27 W, ZW, NW 1-2 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 23 W, NW 1-2 m/s Geen

Dinsdag 17
mei 2016

Dag 7u-19u 59 56 47 ZW, W, Z 4-6 m/s Geen

Avond 19u-
22u

57 52 39 ZW 3-4 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

48 38 29 Z, ZW 2-4 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 22 Z, ZW 2-3 m/s Geen

Woensdag
18 mei
2016

Dag 7u-19u 60 57 48 Z, ZW 2-8 m/s Geen

Avond 19u-
22u

58 53 42 Z, ZW 3-7 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

51 39 30 Z, ZW 3-4 m/s Regen van
22u tot 23u

4laagste nacht
waardes

/ / 22 Z, ZW 3-4 m/s Geen

Dag 7u-19u 59 57 45 ZW, W, NW,
VA

1-3 m/s Regen van
10u tot 11u
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Donderdag
19 mei
2016

Avond 19u-
22u

57 52 42 W, ZW 2-4 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

52 41 31 ZW, Z 2-5 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 25 ZW 3-5 m/s Geen

Vrijdag 20
mei 2016

Dag 7u-19u 60 58 50 ZW 6-7 m/s Geen

Avond 19u-
22u

- - - - - -

Nacht 0u-7u
22u-
24u

51 39 30 Z tot ZW 4-5 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 26 Z 4-5 m/s Geen
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Meetpunt B: Ziekenhuis Vesalius, Tongeren

Dag Periode LAeq,1h LA50,1h LA95,1h WR WS Neerslag

Vrijdag 13
mei 2016

Dag 9u-19u 49 47 44 N tot NO 4-7 m/s Geen

Avond 19u-
22u

49 47 44 N 4-6 m/s Geen

Nacht 22u-7u 48 46 42 N 4-5 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / / / / /

Zaterdag
14 mei
2016

Dag 7u-19u 50 48 44 NW tot N 4-6 m/s Geen

Avond 19u-
22u

48 46 43 NW 3-5 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

47 43 39 N, W 3-5 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 37,1 N, W 3-5 m/s Geen

Zondag 15
mei 2016

Dag 7u-19u 47 45 42 W tot NW 3-6 m/s Geen

Avond 19u-
22u

47 44 41 NW 1 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

43 41 38 W tot NW 1-4 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 38 W 3 m/s Geen

Maandag
16 mei
2016

Dag 7u-19u 47 43 40 N, W, NW, VA 1-4 m/s Geen

Avond 19u-
22u

54 44 40 WS, N 0-2 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

41 39 37 W, ZW, NW 1-2 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 37 W, NW 1-2 m/s Geen
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Dinsdag 17
mei 2016

Dag 7u-19u 47 45 42 ZW, W, Z 4-6 m/s Geen

Avond 19u-
22u

42 41 38 ZW 3-4 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

43 40 37 Z, ZW 2-4 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 36 Z, ZW 2-3 m/s Geen

Woensdag
18 mei
2016

Dag 7u-19u 51 47 43 Z, ZW 2-8 m/s Geen

Avond 19u-
22u

53 43 41 Z, ZW 3-7 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

43 40 37 Z, ZW 3-4 m/s Regen van
22u tot 23u

4laagste nacht
waardes

/ / 36 Z, ZW 3-4 m/s Geen

Donderdag
19 mei
2016

Dag 7u-19u 48 43 40 ZW, W, NW,
VA

1-3 m/s Regen van
10u tot 11u

Avond 19u-
22u

45 43 40 W, ZW 2-4 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

44 40 38 ZW, Z 2-5 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 36 ZW 3-5 m/s Geen

Vrijdag 20
mei 2016

Dag 7u-19u 48 46 44 ZW 6-7 m/s Geen

Avond 19u-
22u

- - - - - -

Nacht 0u-7u
22u-
24u

44 40 38 Z tot ZW 4-5 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 37 Z 4-5 m/s Geen
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Meetpunt C: Baverstraat 49, Tongeren

Dag Periode LAeq,1h LA50,1h LA95,1h WR WS Neerslag

Vrijdag 13
mei 2016

Dag 9u-19u 53 51 46 N tot NO 4-7 m/s Geen

Avond 19u-
22u

52 49 43 N 4-6 m/s Geen

Nacht 22u-7u 49 46 39 N 4-5 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / / / / /

Zaterdag
14 mei
2016

Dag 7u-19u 52 49 43 NW tot N 4-6 m/s Geen

Avond 19u-
22u

51 47 40 NW 3-5 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

47 41 34 N, W 3-5 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 32 N 3-5 m/s Geen

Zondag 15
mei 2016

Dag 7u-19u 52 47 39 W tot NW 3-6 m/s Geen

Avond 19u-
22u

51 46 38 NW 1 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

45 37 32 W tot NW 1-4 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 31 W 1-3 m/s Geen

Maandag
16 mei
2016

Dag 7u-19u 48 45 37 N, W, NW, VA 1-4 m/s Geen

Avond 19u-
22u

48 45 36 WS, N 0-2 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

42 35 31 W, ZW, NW 1-2 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 30 ZW, NW 1-2 m/s Geen
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Dinsdag 17
mei 2016

Dag 7u-19u 50 47 41 ZW, W, Z 4-6 m/s Geen

Avond 19u-
22u

48 43 35 ZW 3-4 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

43 36 31 Z, ZW 2-4 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 28 Z, ZW 2-3 m/s Geen

Woensdag
18 mei
2016

Dag 7u-19u 51 48 42 Z, ZW 2-8 m/s Geen

Avond 19u-
22u

49 46 39 Z, ZW 3-7 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

43 37 32 Z, ZW 3-4 m/s Regen van
22u tot 23u

4laagste nacht
waardes

/ / 28 Z, ZW 3-4 m/s Geen

Donderdag
19 mei
2016

Dag 7u-19u 50 47 39 ZW, W, NW,
VA

1-3 m/s Regen van
10u tot 11u

Avond 19u-
22u

51 47 39 W, ZW 2-4 m/s Geen

Nacht 0u-7u
22u-
24u

45 38 32 ZW, Z 2-5 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 29 ZW 3-5 m/s Geen

Vrijdag 20
mei 2016

Dag 7u-19u 55 47 41 ZW 6-7 m/s Geen

Avond 19u-
22u

- - - - - -

Nacht 0u-7u
22u-
24u

43 37 33 Z tot ZW 4-5 m/s Geen

4laagste nacht
waardes

/ / 30 Z 4-5 m/s Geen
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Ambulante meetpunten

Mpt Datum Starttijd LAeq,T LA01,T LA05,T LA50,T LA95,T

1 10 mei 2016 10:53:46 63,5 73,5 70,6 54,8 39,3
2 10 mei 2016 11:18:11 56,2 68,1 61,0 47,2 37,6
4 10 mei 2016 12:04:06 64,3 72,3 69,2 62,0 55,4
5 10 mei 2016 13:01:30 66,0 74,4 71,7 62,7 50,0
6 10 mei 2016 13:23:45 64,4 72,7 69,6 60,7 47,7
8 10 mei 2016 13:57:51 45,2 56,2 50,5 40,6 34,5
9 10 mei 2016 14:22:09 59,5 70,4 66,1 49,6 38,9

10 10 mei 2016 14:48:19 60,9 73,8 68,2 47,5 39,7
11 10 mei 2016 15:11:55 71,1 82,8 76,3 67,1 58,2
12 10 mei 2016 16:08:08 69,7 77,0 75,0 66,7 55,3
13 10 mei 2016 16:40:07 59,8 70,1 67,1 51,6 44,6
14 10 mei 2016 17:02:31 66,9 73,4 71,4 65,6 55,5
15 10 mei 2016 8:54:48 55,5 67,6 60,8 48,7 41,0
16 10 mei 2016 9:12:33 75,3 84,6 80,9 71,5 55,5
17 10 mei 2016 9:31:58 71,7 77,3 75,7 70,7 63,4
18 10 mei 2016 10:02:06 69,6 80,0 76,8 59,5 37,5
25 11 mei 2016 13:40:13 55,4 64,3 61,7 51,5 42,9
29 11 mei 2016 13:57:38 58,8 68,2 64,9 54,1 43,6
30 11 mei 2016 15:29:31 70,5 77,6 75,5 68,5 58,5
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C. Geluidscontourkaarten
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D. Rekenresultaten geplande situatie

Rekenresultaten op de immissiepunten – vergelijking berekende geluidsniveaus met de bestaande
geluidsniveaus volgens de referentiesituatie

Geplande toestand 1 – variant 1

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,5 68,0 -- -0,1 -0,2 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,4 68,0 -- -0,1 -0,1 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 58,4 67,1 -- -0,1 0,0 0

Overhaamlaan A4 0 54,6 63,1 0 -0,2 -0,3 0

Gilliswinhof A5 +++ 38,4 47,1 +++ -5,1 -4,9 ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 + 53,2 61,8 + 0,2 0,2 0

Ten W Overhaamlaan A7 - 56,5 65,0 - 0,1 0,1 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 55,4 64,0 0 -0,5 -0,5 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,4 68,0 -- 0,1 0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 -- 58,1 66,7 -- 0,0 0,1 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,8 63,4 0 0,0 0,0 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,8 70,3 --- -0,1 -0,1 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,8 70,3 --- -0,2 -0,2 0

Tss N730 en N79 A14 --- 60,7 69,3 -- -0,4 -0,3 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 57,5 66,1 - 0,0 0,0 0

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 60,0 68,6 -- -0,8 -0,7 0

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 63,3 71,9 --- -0,6 -0,6 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 62,0 70,5 --- -0,8 -0,8 0

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 63,6 72,2 --- -1,0 -0,9 +/0

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 59,0 67,5 -- -1,1 -1,1 +

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 59,4 68,0 -- -1,4 -1,3 +

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,2 69,7 --- 0,1 0,1 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 62,5 71,1 --- 0,1 0,1 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,2 68,8 0 -0,1 -0,1 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 45,7 54,3 +++ -9,5 -9,4 +++

Hazelereik A27 ++ 45,4 54,0 +++ -5,7 -5,5 ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 ++ 48,7 57,4 +++ -0,5 -0,5 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 48,3 56,8 +++ 0,6 0,5 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 - 56,0 64,7 - -0,8 -0,7 0

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 - 55,6 64,3 0 -1,7 -1,5 +

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 - 58,5 67,1 -- 0,7 0,8 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,7 63,2 0 1,3 1,3 -
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N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 55,1 63,8 0 -0,1 0,0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 57,3 66,0 - -0,1 0,0 0

N753 A36 + 55,4 64,0 0 1,7 1,7 -

N730

Tss R72 en N753 A37 --- 61,4 69,9 --- 0,1 0,0 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 58,1 66,7 -- -1,2 -1,1 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,7 66,3 - -0,2 -0,2 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 46,7 55,3 - 2,0 2,0 -

Ziekenhuis A41 +++ 42,4 50,9 + 5,1 5,1 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 57,2 65,7 --- 7,0 7,0 ---

Bergerstraat A43 +++ 42,2 50,7 + 6,6 6,6 ---

Geplande toestand 1 – variant 2

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,5 68,0 -- -0,1 -0,2 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,4 68,0 -- -0,1 -0,1 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 58,4 67,1 -- -0,1 0,0 0

Overhaamlaan A4 0 54,6 63,1 0 -0,2 -0,3 0

Gilliswinhof A5 +++ 38,4 47,1 +++ -5,1 -4,9 ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 + 53,2 61,8 + 0,2 0,2 0

Ten W Overhaamlaan A7 - 56,5 65,0 - 0,1 0,1 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 55,4 64,0 0 -0,5 -0,5 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,4 68,0 -- 0,1 0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 -- 58,1 66,7 -- 0,0 0,1 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,8 63,4 0 0,0 0,0 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,8 70,3 --- -0,1 -0,1 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,8 70,3 --- -0,2 -0,2 0

Tss N730 en N79 A14 --- 60,7 69,3 -- -0,4 -0,3 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 57,5 66,1 - 0,0 0,0 0

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 60,0 68,6 -- -0,8 -0,7 0

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 63,3 71,9 --- -0,6 -0,6 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 62,0 70,5 --- -0,8 -0,8 0

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 63,6 72,2 --- -1,0 -0,9 +/0

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 59,0 67,5 -- -1,1 -1,1 +

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 59,4 68,0 -- -1,4 -1,3 +

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,2 69,7 --- 0,1 0,1 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 62,5 71,1 --- 0,1 0,1 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,2 68,8 0 -0,1 -0,1 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 45,7 54,3 +++ -9,5 -9,4 +++

Hazelereik A27 ++ 45,4 54,0 +++ -5,7 -5,5 ++

Blaarstraat
Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 ++ 48,7 57,4 +++ -0,5 -0,5 0
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Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 48,3 56,8 +++ 0,6 0,5 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 - 56,0 64,7 - -0,8 -0,7 0

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 - 55,6 64,3 0 -1,7 -1,5 +

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 - 58,5 67,1 -- 0,7 0,8 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,7 63,2 0 1,3 1,3 -

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 55,1 63,8 0 -0,1 0,0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 57,3 66,0 - -0,1 0,0 0

N753 A36 + 55,4 64,0 0 1,7 1,7 -

N730

Tss R72 en N753 A37 --- 61,4 69,9 --- 0,1 0,0 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 58,1 66,7 -- -1,2 -1,1 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,7 66,3 - -0,2 -0,2 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 46,7 55,3 - 2,0 2,0 -

Ziekenhuis A41 +++ 42,8 51,3 + 5,5 5,5 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 57,2 65,7 --- 7,0 7,0 ---

Bergerstraat A43 +++ 44,5 53,0 0 8,9 8,9 ---

Geplande toestand 2 – variant 1

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,2 67,8 -- -0,4 -0,4 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,9 68,5 -- -0,2 -0,2 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 59,0 67,6 -- 0,0 0,0 0

Overhaamlaan A4 - 56,5 65,0 - -0,3 -0,3 0

Gilliswinhof A5 +++ 40,8 49,4 +++ -3,2 -3,3 ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 51,4 60,1 ++ 0,1 0,2 0

Ten W Overhaamlaan A7 0 54,2 62,9 0 -0,8 -0,8 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 54,5 63,1 0 -0,8 -0,8 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,2 67,8 -- -0,3 -0,3 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 57,5 66,1 - -0,4 -0,4 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,3 62,9 0 0,0 0,0 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,9 70,4 --- 0,2 0,2 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,9 70,4 --- 0,1 0,1 0

Tss N730 en N79 A14 --- 61,2 69,7 --- 0,0 0,1 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 55,8 64,5 0 -0,7 -0,6 0

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 60,0 68,5 -- -0,2 -0,2 0

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 62,8 71,3 --- -0,8 -0,9 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 61,6 70,2 --- -0,6 -0,6 0

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 63,1 71,6 --- -0,8 -0,8 0

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 58,6 67,0 -- 0,0 -0,1 0

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 59,2 67,7 -- -0,3 -0,3 0
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Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,9 70,3 --- 0,3 0,2 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 63,2 71,7 --- 0,3 0,3 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,7 69,2 0 0,1 0,0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 45,1 53,7 +++ -9,3 -9,3 +++

Hazelereik A27 ++ 45,5 54,1 +++ -5,5 -5,3 ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 48,5 57,2 +++ -0,1 -0,1 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,7 56,3 +++ 0,1 0,1 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 54,9 63,6 0 -3,3 -3,2 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 54,3 63,0 0 -3,9 -3,7 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 58,6 67,2 -- 0,3 0,4 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,7 63,3 0 1,0 1,1 -

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 55,2 63,8 0 -0,1 -0,1 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 57,4 66,0 - -0,1 -0,1 0

N753 A36 + 54,7 63,3 0 0,7 0,7 0

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 61,1 69,7 --- 0,6 0,6 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,5 66,1 - -1,2 -1,2 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,0 65,6 - -0,4 -0,4 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 45,9 54,5 0 0,3 0,3 0

Ziekenhuis A41 +++ 41,9 50,4 ++ 4,2 4,2 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 57,0 65,6 -- 5,8 5,9 --

Bergerstraat A43 +++ 41,7 50,3 ++ 5,9 5,9 --

Geplande toestand 2 – variant 2

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,2 67,8 -- -0,4 -0,4 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,9 68,5 -- -0,2 -0,2 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 59,0 67,6 -- 0,0 0,0 0

Overhaamlaan A4 - 56,5 65,0 - -0,3 -0,3 0

Gilliswinhof A5 +++ 40,8 49,4 +++ -3,2 -3,3 ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 51,4 60,1 ++ 0,1 0,2 0

Ten W Overhaamlaan A7 0 54,2 62,9 0 -0,8 -0,8 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 54,5 63,1 0 -0,8 -0,8 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,2 67,8 -- -0,3 -0,3 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 57,5 66,1 - -0,4 -0,4 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,3 62,9 0 0,0 0,0 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,9 70,4 --- 0,2 0,2 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,9 70,4 --- 0,1 0,1 0

Tss N730 en N79 A14 --- 61,2 69,7 --- 0,0 0,1 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 55,8 64,5 0 -0,7 -0,6 0

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0
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N79B A17 -- 60,0 68,5 -- -0,2 -0,2 0

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 62,8 71,3 --- -0,8 -0,9 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 61,6 70,2 --- -0,6 -0,6 0

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 63,1 71,6 --- -0,8 -0,8 0

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 58,6 67,0 -- 0,0 -0,1 0

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 59,2 67,7 -- -0,3 -0,3 0

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,9 70,3 --- 0,3 0,2 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 63,2 71,7 --- 0,3 0,3 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,7 69,2 0 0,1 0,0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 45,1 53,7 +++ -9,3 -9,3 +++

Hazelereik A27 ++ 45,5 54,1 +++ -5,5 -5,3 ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 48,5 57,2 +++ -0,1 -0,1 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,7 56,3 +++ 0,1 0,1 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 54,9 63,6 0 -3,3 -3,2 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 54,3 63,0 0 -3,9 -3,7 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 58,6 67,2 -- 0,3 0,4 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,7 63,3 0 1,0 1,1 -

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 55,2 63,8 0 -0,1 -0,1 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 57,4 66,0 - -0,1 -0,1 0

N753 A36 + 54,7 63,3 0 0,7 0,7 0

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 61,1 69,7 --- 0,6 0,6 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,5 66,1 - -1,2 -1,2 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,0 65,6 - -0,4 -0,4 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 45,9 54,5 0 0,3 0,3 0

Ziekenhuis A41 +++ 42,3 50,9 + 4,6 4,7 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 57,0 65,6 -- 5,8 5,9 --

Bergerstraat A43 +++ 43,9 52,5 + 8,1 8,1 ---

Geplande toestand 2 – variant 1 + knip spoorwegbrug

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,7 68,3 -- 0,1 0,1 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 60,7 69,4 -- 0,6 0,7 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 59,3 68,0 -- 0,3 0,4 0

Overhaamlaan A4 - 57,6 66,2 - 0,8 0,9 0

Gilliswinhof A5 +++ 43,7 52,3 +++ -0,3 -0,4 0

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 52,7 61,3 + 1,4 1,4 -

Ten W Overhaamlaan A7 0 56,8 65,5 - 1,8 1,8 -



Bijlage 4 – Geluid

Pagina 354 van 431

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 54,5 63,0 0 -0,8 -0,9 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,5 68,2 -- 0,0 0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 58,3 66,8 -- 0,4 0,3 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,8 63,4 0 0,5 0,5 0

Tss N79 en N20 A12 --- 60,4 68,9 -- -1,3 -1,3 +

Tss N20 en N730 A13 --- 60,7 69,3 -- -1,1 -1,0 +

Tss N730 en N79 A14 --- 58,6 67,2 -- -2,6 -2,4 +

Tss N79 en Neremweg A15 - 55,9 64,5 0 -0,6 -0,6 0

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 53,5 62,1 + -6,7 -6,6 +++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 56,5 65,2 - -7,1 -7,0 +++

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 47,5 56,2 +++ -14,7 -14,6 +++

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 49,8 58,4 ++ -14,1 -14,0 +++

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 45,1 53,8 +++ -13,5 -13,3 +++

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 53,4 62,1 + -6,1 -5,9 +++/++

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,1 69,6 --- -0,5 -0,5 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 62,5 71,0 --- -0,4 -0,4 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,3 68,9 0 -0,3 -0,3 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 46,9 55,4 +++ -7,5 -7,6 +++

Hazelereik A27 ++ 48,4 56,9 +++ -2,6 -2,5 +

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 50,7 59,4 ++ 2,1 2,1 -

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,9 56,4 +++ 0,3 0,2 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 52,3 61,0 + -5,9 -5,8 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 56,0 64,6 - -2,2 -2,1 +

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 57,8 66,3 - -0,5 -0,5 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 53,4 61,9 + -0,3 -0,3 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 54,7 63,3 0 -0,6 -0,6 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 56,8 65,4 - -0,7 -0,7 0

N753 A36 + 55,9 64,5 0 1,9 1,9 -

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 61,7 70,2 --- 1,2 1,1 -

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,7 66,4 - -1,0 -0,9 +/0

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,3 66,0 - -0,1 0,0 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 48,1 56,7 - 2,5 2,5 -

Ziekenhuis A41 +++ 43,3 51,8 + 5,6 5,6 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 58,6 67,1 --- 7,4 7,4 ---

Bergerstraat A43 +++ 43,4 51,8 + 7,6 7,4 ---
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Geplande toestand 2 – variant 2 + knip spoorwegbrug

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,7 68,3 -- 0,1 0,1 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 60,7 69,4 -- 0,6 0,7 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 59,3 68,0 -- 0,3 0,4 0

Overhaamlaan A4 - 57,6 66,2 - 0,8 0,9 0

Gilliswinhof A5 +++ 43,7 52,3 +++ -0,3 -0,4 0

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 52,7 61,3 + 1,4 1,4 -

Ten W Overhaamlaan A7 0 56,8 65,5 - 1,8 1,8 -

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 54,5 63,0 0 -0,8 -0,9 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,5 68,2 -- 0,0 0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 58,3 66,8 -- 0,4 0,3 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,8 63,4 0 0,5 0,5 0

Tss N79 en N20 A12 --- 60,4 68,9 -- -1,3 -1,3 +

Tss N20 en N730 A13 --- 60,7 69,3 -- -1,1 -1,0 +

Tss N730 en N79 A14 --- 58,6 67,2 -- -2,6 -2,4 +

Tss N79 en Neremweg A15 - 55,9 64,5 0 -0,6 -0,6 0

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 53,5 62,1 + -6,7 -6,6 +++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 56,5 65,2 - -7,1 -7,0 +++

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 47,5 56,2 +++ -14,7 -14,6 +++

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 49,8 58,4 ++ -14,1 -14,0 +++

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 45,1 53,8 +++ -13,5 -13,3 +++

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 53,4 62,1 + -6,1 -5,9 +++/++

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,1 69,6 --- -0,5 -0,5 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 62,5 71,0 --- -0,4 -0,4 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,3 68,9 0 -0,3 -0,3 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 46,9 55,4 +++ -7,5 -7,6 +++

Hazelereik A27 ++ 48,4 56,9 +++ -2,6 -2,5 +

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 50,7 59,4 ++ 2,1 2,1 -

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,9 56,4 +++ 0,3 0,2 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 52,3 61,0 + -5,9 -5,8 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 56,0 64,6 - -2,2 -2,1 +

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 57,8 66,3 - -0,5 -0,5 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 53,4 61,9 + -0,3 -0,3 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 54,7 63,3 0 -0,6 -0,6 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 56,8 65,4 - -0,7 -0,7 0

N753 A36 + 55,9 64,5 0 1,9 1,9 -

N730
Tss R72 en N753 A37 -- 61,7 70,2 --- 1,2 1,1 -

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,7 66,4 - -1,0 -0,9 +/0
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Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,3 66,0 - -0,1 0,0 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 48,1 56,7 - 2,5 2,5 -

Ziekenhuis A41 +++ 43,8 52,3 + 6,1 6,1 ---

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 58,6 67,1 --- 7,4 7,4 ---

Bergerstraat A43 +++ 45,7 54,2 0 9,9 9,8 ---

Geplande toestand 2 – variant 1 + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,1 67,7 -- -0,5 -0,5 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,1 67,7 -- -1,0 -1,0 +

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 58,8 67,4 -- -0,2 -0,2 0

Overhaamlaan A4 - 55,9 64,4 0 -0,9 -0,9 0

Gilliswinhof A5 +++ 41,9 50,6 +++ -2,1 -2,1 +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 51,8 60,5 ++ 0,5 0,6 0

Ten W Overhaamlaan A7 0 43,8 52,4 +++ -11,2 -11,3 +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 57,7 66,2 - 2,4 2,3 -

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,5 68,0 -- 0,0 -0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 58,5 67,0 - 0,6 0,5 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,5 63,0 0 0,2 0,1 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,5 70,0 --- -0,2 -0,2 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,6 70,1 --- -0,2 -0,2 0

Tss N730 en N79 A14 --- 60,7 69,2 -- -0,5 -0,4 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 55,2 63,8 0 -1,3 -1,3 +

E313 (= primair) A16 - 61,5 70,0 - 0,1 0,0 0

N79B A17 -- 58,6 67,3 -- -1,6 -1,4 +

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 62,3 70,9 --- -1,3 -1,3 +

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 60,5 69,1 -- -1,7 -1,7 +

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 61,7 70,3 --- -2,2 -2,1 +

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 56,9 65,5 - -1,7 -1,6 +

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 57,7 66,3 - -1,8 -1,7 +

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 62,0 70,5 --- 0,4 0,4 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 63,4 71,9 --- 0,5 0,5 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,9 69,4 0 0,3 0,2 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 44,7 53,3 +++ -9,7 -9,7 +++

Hazelereik A27 ++ 44,1 52,7 +++ -6,9 -6,7 +++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 47,7 56,4 +++ -0,9 -0,9 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,8 56,4 +++ 0,2 0,2 0

N758 Tss N79 en Hazelereik A30 -- 54,0 62,7 + -4,2 -4,1 ++
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Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 53,3 62,0 + -4,9 -4,7 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 58,5 67,1 -- 0,2 0,3 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,5 63,1 0 0,8 0,9 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 55,4 64,0 0 0,1 0,1 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 57,5 66,2 - 0,0 0,1 0

N753 A36 + 54,3 63,0 0 0,3 0,4 0

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 60,9 69,5 -- 0,4 0,4 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,5 66,1 - -1,2 -1,2 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,0 65,6 - -0,4 -0,4 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 45,3 54,0 0 -0,3 -0,2 0

Ziekenhuis A41 +++ 41,7 50,2 ++ 4,0 4,0 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 57,1 65,7 --/--- 5,9 6,0 --/---

Bergerstraat A43 +++ 41,6 50,2 ++ 5,8 5,8 --

Geplande toestand 2 – variant 2 + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,1 67,7 -- -0,5 -0,5 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,1 67,7 -- -1,0 -1,0 +

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 58,8 67,4 -- -0,2 -0,2 0

Overhaamlaan A4 - 55,9 64,4 0 -0,9 -0,9 0

Gilliswinhof A5 +++ 41,9 50,6 +++ -2,1 -2,1 +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 51,8 60,5 ++ 0,5 0,6 0

Ten W Overhaamlaan A7 0 43,8 52,4 +++ -11,2 -11,3 +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 57,7 66,2 - 2,4 2,3 -

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,5 68,0 -- 0,0 -0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 58,5 67,0 - 0,6 0,5 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,5 63,0 0 0,2 0,1 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,5 70,0 --- -0,2 -0,2 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,6 70,1 --- -0,2 -0,2 0

Tss N730 en N79 A14 --- 60,7 69,2 -- -0,5 -0,4 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 55,2 63,8 0 -1,3 -1,3 +

E313 (= primair) A16 - 61,5 70,0 - 0,1 0,0 0

N79B A17 -- 58,6 67,3 - -1,6 -1,4 +

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 62,3 70,9 --- -1,3 -1,3 +

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 60,5 69,1 -- -1,7 -1,7 +

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 61,7 70,3 --- -2,2 -2,1 +

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 56,9 65,5 - -1,7 -1,6 +

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 57,7 66,3 - -1,8 -1,7 +

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 62,0 70,5 --- 0,4 0,4 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 63,4 71,9 --- 0,5 0,5 0
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Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,9 69,4 0 0,3 0,2 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 44,7 53,3 +++ -9,7 -9,7 +++

Hazelereik A27 ++ 44,1 52,7 +++ -6,9 -6,7 +++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 47,7 56,4 +++ -0,9 -0,9 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,8 56,4 +++ 0,2 0,2 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 54,0 62,7 + -4,2 -4,1 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 53,3 62,0 + -4,9 -4,7 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 58,5 67,1 -- 0,2 0,3 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,5 63,1 0 0,8 0,9 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 55,4 64,0 0 0,1 0,1 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 57,5 66,2 - 0,0 0,1 0

N753 A36 + 54,3 63,0 0 0,3 0,4 0

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 60,9 69,5 -- 0,4 0,4 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,5 66,1 - -1,2 -1,2 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,0 65,6 - -0,4 -0,4 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 45,3 54,0 0 -0,3 -0,2 0

Ziekenhuis A41 +++ 42,1 50,7 + 4,4 4,5 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 57,1 65,7 --/--- 5,9 6,0 --/---

Bergerstraat A43 +++ 43,9 52,5 + 8,1 8,1 ---

Geplande toestand 2 – variant 1 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,3 67,9 -- -0,3 -0,3 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,5 68,2 -- -0,6 -0,5 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 59,0 67,7 -- 0,0 0,1 0

Overhaamlaan A4 - 55,6 64,1 0 -1,2 -1,2 +

Gilliswinhof A5 +++ 41,7 50,4 +++ -2,3 -2,3 +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 53,0 61,6 + 1,7 1,7 -

Ten W Overhaamlaan A7 0 44,8 53,5 +++ -10,2 -10,2 +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 55,9 64,5 0 0,6 0,6 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,4 68,0 -- -0,1 -0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 57,8 66,4 - -0,1 -0,1 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,6 63,2 0 0,3 0,3 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,6 70,1 --- -0,1 -0,1 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,8 70,3 --- 0,0 0,0 0

Tss N730 en N79 A14 --- 61,1 69,6 --- -0,1 0,0 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 58,8 67,2 -- 2,3 2,1 -

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 54,4 63,0 0 -5,8 -5,7 ++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 57,0 65,7 - -6,6 -6,5 +++

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 47,8 56,5 +++ -14,4 -14,3 +++
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Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 49,6 58,3 ++ -14,3 -14,1 +++

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 43,1 51,8 +++ -15,5 -15,3 +++

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 52,9 61,6 + -6,6 -6,4 +++

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,0 69,5 --- -0,6 -0,6 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 62,5 71,0 --- -0,4 -0,4 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,4 69,0 0 -0,2 -0,2 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 46,1 54,7 +++ -8,3 -8,3 +++

Hazelereik A27 ++ 46,0 54,7 +++ -5,0 -4,7 ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 51,4 60,1 ++ 2,8 2,8 -

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,4 56,0 +++ -0,2 -0,2 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 49,9 58,6 ++ -8,3 -8,2 +++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 53,7 62,4 + -4,5 -4,3 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 58,7 67,2 -- 0,4 0,4 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,5 63,1 0 0,8 0,9 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 54,5 63,2 0 -0,8 -0,7 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 56,7 65,4 - -0,8 -0,7 0

N753 A36 + 54,8 63,4 0 0,8 0,8 0

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 61,1 69,7 --- 0,6 0,6 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,7 66,3 - -1,0 -1,0 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,3 65,9 - -0,1 -0,1 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 46,8 55,4 - 1,2 1,2 -

Ziekenhuis A41 +++ 42,4 51,0 + 4,7 4,8 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 57,9 66,5 --- 6,7 6,8 ---

Bergerstraat A43 +++ 42,4 51,0 + 6,6 6,6 ---

Geplande toestand 2 – variant 2 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,3 67,9 -- -0,3 -0,3 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,5 68,2 -- -0,6 -0,5 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 59,0 67,7 -- 0,0 0,1 0

Overhaamlaan A4 - 55,6 64,1 0 -1,2 -1,2 +

Gilliswinhof A5 +++ 41,7 50,4 +++ -2,3 -2,3 +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 53,0 61,6 + 1,7 1,7 -

Ten W Overhaamlaan A7 0 44,8 53,5 +++ -10,2 -10,2 +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 55,9 64,5 0 0,6 0,6 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,4 68,0 -- -0,1 -0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 57,8 66,4 - -0,1 -0,1 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,6 63,2 0 0,3 0,3 0
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Tss N79 en N20 A12 --- 61,6 70,1 --- -0,1 -0,1 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,8 70,3 --- 0,0 0,0 0

Tss N730 en N79 A14 --- 61,1 69,6 --- -0,1 0,0 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 58,8 67,2 -- 2,3 2,1 -

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 54,4 63,0 0 -5,8 -5,7 ++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 57,0 65,7 - -6,6 -6,5 +++

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 47,8 56,5 +++ -14,4 -14,3 +++

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 49,6 58,3 ++ -14,3 -14,1 +++

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 43,1 51,8 +++ -15,5 -15,3 +++

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 52,9 61,6 + -6,6 -6,4 +++

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,0 69,5 --- -0,6 -0,6 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 62,5 71,0 --- -0,4 -0,4 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,4 69,0 0 -0,2 -0,2 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 46,1 54,7 +++ -8,3 -8,3 +++

Hazelereik A27 ++ 46,0 54,7 +++ -5,0 -4,7 ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 51,4 60,1 ++ 2,8 2,8 -

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,4 56,0 +++ -0,2 -0,2 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 49,9 58,6 ++ -8,3 -8,2 +++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 53,7 62,4 + -4,5 -4,3 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 58,7 67,2 -- 0,4 0,4 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,5 63,1 0 0,8 0,9 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 54,5 63,2 0 -0,8 -0,7 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 56,7 65,4 - -0,8 -0,7 0

N753 A36 + 54,8 63,4 0 0,8 0,8 0

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 61,1 69,7 --- 0,6 0,6 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,7 66,3 - -1,0 -1,0 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,3 65,9 - -0,1 -0,1 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 46,8 55,4 - 1,2 1,2 -

Ziekenhuis A41 +++ 42,9 51,5 + 5,2 5,3 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 57,9 66,5 --- 6,7 6,8 ---

Bergerstraat A43 +++ 44,7 53,4 0 8,9 9,0 ---
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Rekenresultaten op de immissiepunten na milderende maatregelen – vergelijking berekende
geluidsniveaus met de bestaande geluidsniveaus volgens de referentiesituatie

Geplande toestand 1 – variant 1

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,5 68,0 -- -0,1 -0,2 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,4 68,0 -- -0,1 -0,1 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 58,4 67,1 -- -0,1 0,0 0

Overhaamlaan A4 0 54,6 63,1 0 -0,2 -0,3 0

Gilliswinhof A5 +++ 38,4 47,1 +++ -5,1 -4,9 ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 + 53,2 61,8 + 0,2 0,2 0

Ten W Overhaamlaan A7 - 56,5 65,0 - 0,1 0,1 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 55,4 64,0 0 -0,5 -0,5 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,4 68,0 -- 0,1 0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 -- 58,1 66,7 -- 0,0 0,1 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,8 63,4 0 0,0 0,0 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,8 70,3 --- -0,1 -0,1 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,8 70,3 --- -0,2 -0,2 0

Tss N730 en N79 A14 --- 60,7 69,3 -- -0,4 -0,3 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 57,5 66,1 - 0,0 0,0 0

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 60,0 68,6 -- -0,8 -0,7 0

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 63,3 71,9 --- -0,6 -0,6 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 62,0 70,5 --- -0,8 -0,8 0

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 63,6 72,2 --- -1,0 -0,9 +/0

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 59,0 67,5 -- -1,1 -1,1 +

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 59,4 68,0 -- -1,4 -1,3 +

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,2 69,7 --- 0,1 0,1 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 62,5 71,1 --- 0,1 0,1 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,2 68,8 0 -0,1 -0,1 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 45,7 54,3 +++ -9,5 -9,4 +++

Hazelereik A27 ++ 45,4 54,0 +++ -5,7 -5,5 ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 ++ 48,7 57,4 +++ -0,5 -0,5 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 48,3 56,8 +++ 0,6 0,5 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 - 56,0 64,7 - -0,8 -0,7 0

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 - 55,6 64,3 0 -1,7 -1,5 +

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 - 58,5 67,1 -- 0,7 0,8 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,7 63,2 0 1,3 1,3 -

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 55,1 63,8 0 -0,1 0,0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 57,3 66,0 - -0,1 0,0 0
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N753 A36 + 55,4 64,0 0 1,7 1,7 -

N730

Tss R72 en N753 A37 --- 61,4 69,9 --- 0,1 0,0 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 58,1 66,7 -- -1,2 -1,1 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,7 66,3 - -0,2 -0,2 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 44,4 53,0 0 -0,3 -0,3 0

Ziekenhuis A41 +++ 42,0 50,5 ++ 4,7 4,7 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 48,0 56,5 + -2,2 -2,2 +

Bergerstraat A43 +++ 42,2 50,7 + 6,6 6,6 ---

Geplande toestand 1 – variant 2

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,5 68,0 -- -0,1 -0,2 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,4 68,0 -- -0,1 -0,1 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 58,4 67,1 -- -0,1 0,0 0

Overhaamlaan A4 0 54,6 63,1 0 -0,2 -0,3 0

Gilliswinhof A5 +++ 38,4 47,1 +++ -5,1 -4,9 ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 + 53,2 61,8 + 0,2 0,2 0

Ten W Overhaamlaan A7 - 56,5 65,0 - 0,1 0,1 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 55,4 64,0 0 -0,5 -0,5 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,4 68,0 -- 0,1 0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 -- 58,1 66,7 -- 0,0 0,1 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,8 63,4 0 0,0 0,0 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,8 70,3 --- -0,1 -0,1 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,8 70,3 --- -0,2 -0,2 0

Tss N730 en N79 A14 --- 60,7 69,3 -- -0,4 -0,3 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 57,5 66,1 - 0,0 0,0 0

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 60,0 68,6 -- -0,8 -0,7 0

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 63,3 71,9 --- -0,6 -0,6 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 62,0 70,5 --- -0,8 -0,8 0

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 63,6 72,2 --- -1,0 -0,9 +/0

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 59,0 67,5 -- -1,1 -1,1 +

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 59,4 68,0 -- -1,4 -1,3 +

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,2 69,7 --- 0,1 0,1 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 62,5 71,1 --- 0,1 0,1 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,2 68,8 0 -0,1 -0,1 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 45,7 54,3 +++ -9,5 -9,4 +++

Hazelereik A27 ++ 45,4 54,0 +++ -5,7 -5,5 ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 ++ 48,7 57,4 +++ -0,5 -0,5 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 48,3 56,8 +++ 0,6 0,5 0
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N758

Tss N79 en Hazelereik A30 - 56,0 64,7 - -0,8 -0,7 0

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 - 55,6 64,3 0 -1,7 -1,5 +

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 - 58,5 67,1 -- 0,7 0,8 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,7 63,2 0 1,3 1,3 -

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 55,1 63,8 0 -0,1 0,0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 57,3 66,0 - -0,1 0,0 0

N753 A36 + 55,4 64,0 0 1,7 1,7 -

N730

Tss R72 en N753 A37 --- 61,4 69,9 --- 0,1 0,0 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 58,1 66,7 -- -1,2 -1,1 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,7 66,3 - -0,2 -0,2 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 44,5 53,1 0 -0,2 -0,2 0

Ziekenhuis A41 +++ 42,5 51,0 + 5,2 5,2 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 48,1 56,6 + -2,1 -2,1 +

Bergerstraat A43 +++ 44,5 53,0 0 8,9 8,9 ---

Geplande toestand 2 – variant 1

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,2 67,8 -- -0,4 -0,4 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,9 68,5 -- -0,2 -0,2 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 59,0 67,6 -- 0,0 0,0 0

Overhaamlaan A4 - 56,5 65,0 - -0,3 -0,3 0

Gilliswinhof A5 +++ 40,8 49,4 +++ -3,2 -3,3 ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 51,4 60,1 ++ 0,1 0,2 0

Ten W Overhaamlaan A7 0 54,2 62,9 0 -0,8 -0,8 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 54,5 63,1 0 -0,8 -0,8 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,2 67,8 -- -0,3 -0,3 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 57,5 66,1 - -0,4 -0,4 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,3 62,9 0 0,0 0,0 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,9 70,4 --- 0,2 0,2 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,9 70,4 --- 0,1 0,1 0

Tss N730 en N79 A14 --- 61,2 69,7 --- 0,0 0,1 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 55,8 64,5 0 -0,7 -0,6 0

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 60,0 68,5 -- -0,2 -0,2 0

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 62,8 71,3 --- -0,8 -0,9 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 61,6 70,2 --- -0,6 -0,6 0

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 63,1 71,6 --- -0,8 -0,8 0

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 58,6 67,0 -- 0,0 -0,1 0

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 59,2 67,7 -- -0,3 -0,3 0

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,9 70,3 --- 0,3 0,2 0
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Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 63,2 71,7 --- 0,3 0,3 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,7 69,2 0 0,1 0,0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 45,1 53,7 +++ -9,3 -9,3 +++

Hazelereik A27 ++ 45,5 54,1 +++ -5,5 -5,3 ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 48,5 57,2 +++ -0,1 -0,1 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,7 56,3 +++ 0,1 0,1 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 54,9 63,6 0 -3,3 -3,2 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 54,3 63,0 0 -3,9 -3,7 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 58,6 67,2 -- 0,3 0,4 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,7 63,3 0 1,0 1,1 -

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 55,2 63,8 0 -0,1 -0,1 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 57,4 66,0 - -0,1 -0,1 0

N753 A36 + 54,7 63,3 0 0,7 0,7 0

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 61,1 69,7 --- 0,6 0,6 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,5 66,1 - -1,2 -1,2 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,0 65,6 - -0,4 -0,4 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 45,9 54,5 0 0,3 0,3 0

Ziekenhuis A41 +++ 41,9 50,4 ++ 4,2 4,2 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 48,8 57,3 + -2,4 -2,4 +

Bergerstraat A43 +++ 41,7 50,3 ++ 5,9 5,9 --

Geplande toestand 2 – variant 2

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,2 67,8 -- -0,4 -0,4 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,9 68,5 -- -0,2 -0,2 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 59,0 67,6 -- 0,0 0,0 0

Overhaamlaan A4 - 56,5 65,0 - -0,3 -0,3 0

Gilliswinhof A5 +++ 40,8 49,4 +++ -3,2 -3,3 ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 51,4 60,1 ++ 0,1 0,2 0

Ten W Overhaamlaan A7 0 54,2 62,9 0 -0,8 -0,8 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 54,5 63,1 0 -0,8 -0,8 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,2 67,8 -- -0,3 -0,3 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 57,5 66,1 - -0,4 -0,4 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,3 62,9 0 0,0 0,0 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,9 70,4 --- 0,2 0,2 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,9 70,4 --- 0,1 0,1 0

Tss N730 en N79 A14 --- 61,2 69,7 --- 0,0 0,1 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 55,8 64,5 0 -0,7 -0,6 0

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 60,0 68,5 -- -0,2 -0,2 0

Tss R72 en N79B A18 --- 62,8 71,3 --- -0,8 -0,9 0
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N79
Maastrichter
steenweg

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 61,6 70,2 --- -0,6 -0,6 0

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 63,1 71,6 --- -0,8 -0,8 0

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 58,6 67,0 -- 0,0 -0,1 0

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 59,2 67,7 -- -0,3 -0,3 0

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,9 70,3 --- 0,3 0,2 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 63,2 71,7 --- 0,3 0,3 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,7 69,2 0 0,1 0,0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 45,1 53,7 +++ -9,3 -9,3 +++

Hazelereik A27 ++ 45,5 54,1 +++ -5,5 -5,3 ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 48,5 57,2 +++ -0,1 -0,1 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,7 56,3 +++ 0,1 0,1 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 54,9 63,6 0 -3,3 -3,2 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 54,3 63,0 0 -3,9 -3,7 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 58,6 67,2 -- 0,3 0,4 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,7 63,3 0 1,0 1,1 -

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 55,2 63,8 0 -0,1 -0,1 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 57,4 66,0 - -0,1 -0,1 0

N753 A36 + 54,7 63,3 0 0,7 0,7 0

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 61,1 69,7 --- 0,6 0,6 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,5 66,1 - -1,2 -1,2 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,0 65,6 - -0,4 -0,4 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 45,9 54,5 0 0,3 0,3 0

Ziekenhuis A41 +++ 42,3 50,9 + 4,6 4,7 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 48,9 57,4 + -2,3 -2,3 +

Bergerstraat A43 +++ 43,9 52,5 + 8,1 8,1 ---

Geplande toestand 2 – variant 1 + knip spoorwegbrug

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,7 68,3 -- 0,1 0,1 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 60,7 69,4 -- 0,6 0,7 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 59,3 68,0 -- 0,3 0,4 0

Overhaamlaan A4 - 57,6 66,2 - 0,8 0,9 0

Gilliswinhof A5 +++ 43,7 52,3 +++ -0,3 -0,4 0

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 52,7 61,3 + 1,4 1,4 -

Ten W Overhaamlaan A7 0 56,8 65,5 - 1,8 1,8 -

R72
Tss Neremweg en N20 A8 0 54,5 63,0 0 -0,8 -0,9 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,5 68,2 -- 0,0 0,1 0
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Tss Molenstraat en N614A A10 - 58,3 66,8 -- 0,4 0,3 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,8 63,4 0 0,5 0,5 0

Tss N79 en N20 A12 --- 60,4 68,9 -- -1,3 -1,3 +

Tss N20 en N730 A13 --- 60,7 69,3 -- -1,1 -1,0 +

Tss N730 en N79 A14 --- 58,6 67,2 -- -2,6 -2,4 +

Tss N79 en Neremweg A15 - 55,9 64,5 0 -0,6 -0,6 0

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 53,5 62,1 + -6,7 -6,6 +++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 56,5 65,2 - -7,1 -7,0 +++

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 47,5 56,2 +++ -14,7 -14,6 +++

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 49,8 58,4 ++ -14,1 -14,0 +++

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 45,1 53,8 +++ -13,5 -13,3 +++

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 53,4 62,1 + -6,1 -5,9 +++/++

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,1 69,6 --- -0,5 -0,5 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 62,5 71,0 --- -0,4 -0,4 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,3 68,9 0 -0,3 -0,3 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 46,9 55,4 +++ -7,5 -7,6 +++

Hazelereik A27 ++ 48,4 56,9 +++ -2,6 -2,5 +

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 50,7 59,4 ++ 2,1 2,1 -

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,9 56,4 +++ 0,3 0,2 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 52,3 61,0 + -5,9 -5,8 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 56,0 64,6 - -2,2 -2,1 +

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 57,8 66,3 - -0,5 -0,5 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 53,4 61,9 + -0,3 -0,3 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 54,7 63,3 0 -0,6 -0,6 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 56,8 65,4 - -0,7 -0,7 0

N753 A36 + 55,9 64,5 0 1,9 1,9 -

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 61,7 70,2 --- 1,2 1,1 -

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,7 66,4 - -1,0 -0,9 +/0

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,3 66,0 - -0,1 0,0 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 45,7 54,3 0 0,1 0,1 0

Ziekenhuis A41 +++ 42,7 51,2 + 5,0 5,0 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 49,3 57,8 + -1,9 -1,9 +

Bergerstraat A43 +++ 43,4 51,8 + 7,6 7,4 ---
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Geplande toestand 2 – variant 2 + knip spoorwegbrug

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,7 68,3 -- 0,1 0,1 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 60,7 69,4 -- 0,6 0,7 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 59,3 68,0 -- 0,3 0,4 0

Overhaamlaan A4 - 57,6 66,2 - 0,8 0,9 0

Gilliswinhof A5 +++ 43,7 52,3 +++ -0,3 -0,4 0

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 52,7 61,3 + 1,4 1,4 -

Ten W Overhaamlaan A7 0 56,8 65,5 - 1,8 1,8 -

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 54,5 63,0 0 -0,8 -0,9 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,5 68,2 -- 0,0 0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 58,3 66,8 -- 0,4 0,3 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,8 63,4 0 0,5 0,5 0

Tss N79 en N20 A12 --- 60,4 68,9 -- -1,3 -1,3 +

Tss N20 en N730 A13 --- 60,7 69,3 -- -1,1 -1,0 +

Tss N730 en N79 A14 --- 58,6 67,2 -- -2,6 -2,4 +

Tss N79 en Neremweg A15 - 55,9 64,5 0 -0,6 -0,6 0

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 53,5 62,1 + -6,7 -6,6 +++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 56,5 65,2 - -7,1 -7,0 +++

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 47,5 56,2 +++ -14,7 -14,6 +++

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 49,8 58,4 ++ -14,1 -14,0 +++

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 45,1 53,8 +++ -13,5 -13,3 +++

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 53,4 62,1 + -6,1 -5,9 +++/++

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,1 69,6 --- -0,5 -0,5 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 62,5 71,0 --- -0,4 -0,4 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,3 68,9 0 -0,3 -0,3 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 46,9 55,4 +++ -7,5 -7,6 +++

Hazelereik A27 ++ 48,4 56,9 +++ -2,6 -2,5 +

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 50,7 59,4 ++ 2,1 2,1 -

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,9 56,4 +++ 0,3 0,2 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 52,3 61,0 + -5,9 -5,8 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 56,0 64,6 - -2,2 -2,1 +

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 57,8 66,3 - -0,5 -0,5 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 53,4 61,9 + -0,3 -0,3 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 54,7 63,3 0 -0,6 -0,6 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 56,8 65,4 - -0,7 -0,7 0

N753 A36 + 55,9 64,5 0 1,9 1,9 -

N730
Tss R72 en N753 A37 -- 61,7 70,2 --- 1,2 1,1 -

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,7 66,4 - -1,0 -0,9 +/0
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Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,3 66,0 - -0,1 0,0 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 45,8 54,4 0 0,2 0,2 0

Ziekenhuis A41 +++ 43,3 51,8 + 5,6 5,6 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 49,4 57,9 + -1,8 -1,8 +

Bergerstraat A43 +++ 45,7 54,2 0 9,9 9,8 ---

Geplande toestand 2 – variant 1 + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,1 67,7 -- -0,5 -0,5 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,1 67,7 -- -1,0 -1,0 +

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 58,8 67,4 -- -0,2 -0,2 0

Overhaamlaan A4 - 55,9 64,4 0 -0,9 -0,9 0

Gilliswinhof A5 +++ 41,9 50,6 +++ -2,1 -2,1 +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 51,8 60,5 ++ 0,5 0,6 0

Ten W Overhaamlaan A7 0 43,8 52,4 +++ -11,2 -11,3 +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 57,7 66,2 - 2,4 2,3 -

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,5 68,0 -- 0,0 -0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 58,5 67,0 - 0,6 0,5 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,5 63,0 0 0,2 0,1 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,5 70,0 --- -0,2 -0,2 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,6 70,1 --- -0,2 -0,2 0

Tss N730 en N79 A14 --- 60,7 69,2 -- -0,5 -0,4 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 55,2 63,8 0 -1,3 -1,3 +

E313 (= primair) A16 - 61,5 70,0 - 0,1 0,0 0

N79B A17 -- 58,6 67,3 -- -1,6 -1,4 +

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 62,3 70,9 --- -1,3 -1,3 +

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 60,5 69,1 -- -1,7 -1,7 +

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 61,7 70,3 --- -2,2 -2,1 +

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 56,9 65,5 - -1,7 -1,6 +

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 57,7 66,3 - -1,8 -1,7 +

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 62,0 70,5 --- 0,4 0,4 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 63,4 71,9 --- 0,5 0,5 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,9 69,4 0 0,3 0,2 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 44,7 53,3 +++ -9,7 -9,7 +++

Hazelereik A27 ++ 44,1 52,7 +++ -6,9 -6,7 +++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 47,7 56,4 +++ -0,9 -0,9 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,8 56,4 +++ 0,2 0,2 0

N758
Tss N79 en Hazelereik A30 -- 54,0 62,7 + -4,2 -4,1 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 53,3 62,0 + -4,9 -4,7 ++
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Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 58,5 67,1 -- 0,2 0,3 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,5 63,1 0 0,8 0,9 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 55,4 64,0 0 0,1 0,1 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 57,5 66,2 - 0,0 0,1 0

N753 A36 + 54,3 63,0 0 0,3 0,4 0

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 60,9 69,5 -- 0,4 0,4 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,5 66,1 - -1,2 -1,2 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,0 65,6 - -0,4 -0,4 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 45,3 54,0 0 -0,3 -0,2 0

Ziekenhuis A41 +++ 41,7 50,2 ++ 4,0 4,0 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 49,1 57,6 + -2,1 -2,1 +

Bergerstraat A43 +++ 41,6 50,2 ++ 5,8 5,8 --

Geplande toestand 2 – variant 2 + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,1 67,7 -- -0,5 -0,5 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,1 67,7 -- -1,0 -1,0 +

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 58,8 67,4 -- -0,2 -0,2 0

Overhaamlaan A4 - 55,9 64,4 0 -0,9 -0,9 0

Gilliswinhof A5 +++ 41,9 50,6 +++ -2,1 -2,1 +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 51,8 60,5 ++ 0,5 0,6 0

Ten W Overhaamlaan A7 0 43,8 52,4 +++ -11,2 -11,3 +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 57,7 66,2 - 2,4 2,3 -

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,5 68,0 -- 0,0 -0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 58,5 67,0 - 0,6 0,5 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,5 63,0 0 0,2 0,1 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,5 70,0 --- -0,2 -0,2 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,6 70,1 --- -0,2 -0,2 0

Tss N730 en N79 A14 --- 60,7 69,2 -- -0,5 -0,4 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 55,2 63,8 0 -1,3 -1,3 +

E313 (= primair) A16 - 61,5 70,0 - 0,1 0,0 0

N79B A17 -- 58,6 67,3 - -1,6 -1,4 +

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 62,3 70,9 --- -1,3 -1,3 +

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 60,5 69,1 -- -1,7 -1,7 +

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 61,7 70,3 --- -2,2 -2,1 +

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 56,9 65,5 - -1,7 -1,6 +

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 57,7 66,3 - -1,8 -1,7 +

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 62,0 70,5 --- 0,4 0,4 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 63,4 71,9 --- 0,5 0,5 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,9 69,4 0 0,3 0,2 0
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Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 44,7 53,3 +++ -9,7 -9,7 +++

Hazelereik A27 ++ 44,1 52,7 +++ -6,9 -6,7 +++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 47,7 56,4 +++ -0,9 -0,9 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,8 56,4 +++ 0,2 0,2 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 54,0 62,7 + -4,2 -4,1 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 53,3 62,0 + -4,9 -4,7 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 58,5 67,1 -- 0,2 0,3 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,5 63,1 0 0,8 0,9 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 55,4 64,0 0 0,1 0,1 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 57,5 66,2 - 0,0 0,1 0

N753 A36 + 54,3 63,0 0 0,3 0,4 0

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 60,9 69,5 -- 0,4 0,4 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,5 66,1 - -1,2 -1,2 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,0 65,6 - -0,4 -0,4 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 45,3 54,0 0 -0,3 -0,2 0

Ziekenhuis A41 +++ 42,1 50,7 + 4,4 4,5 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 49,2 57,7 + -2,0 -2,0 +

Bergerstraat A43 +++ 43,9 52,5 + 8,1 8,1 ---

Geplande toestand 2 – variant 1 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,3 67,9 -- -0,3 -0,3 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,5 68,2 -- -0,6 -0,5 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 59,0 67,7 -- 0,0 0,1 0

Overhaamlaan A4 - 55,6 64,1 0 -1,2 -1,2 +

Gilliswinhof A5 +++ 41,7 50,4 +++ -2,3 -2,3 +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 53,0 61,6 + 1,7 1,7 -

Ten W Overhaamlaan A7 0 44,8 53,5 +++ -10,2 -10,2 +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 55,9 64,5 0 0,6 0,6 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,4 68,0 -- -0,1 -0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 57,8 66,4 - -0,1 -0,1 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,6 63,2 0 0,3 0,3 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,6 70,1 --- -0,1 -0,1 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,8 70,3 --- 0,0 0,0 0

Tss N730 en N79 A14 --- 61,1 69,6 --- -0,1 0,0 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 58,8 67,2 -- 2,3 2,1 -

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 54,4 63,0 0 -5,8 -5,7 ++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 57,0 65,7 - -6,6 -6,5 +++

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 47,8 56,5 +++ -14,4 -14,3 +++

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 49,6 58,3 ++ -14,3 -14,1 +++
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Tss N758 en Hazelereik A21 -- 43,1 51,8 +++ -15,5 -15,3 +++

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 52,9 61,6 + -6,6 -6,4 +++

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,0 69,5 --- -0,6 -0,6 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 62,5 71,0 --- -0,4 -0,4 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,4 69,0 0 -0,2 -0,2 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 46,1 54,7 +++ -8,3 -8,3 +++

Hazelereik A27 ++ 46,0 54,7 +++ -5,0 -4,7 ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 51,4 60,1 ++ 2,8 2,8 -

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,4 56,0 +++ -0,2 -0,2 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 49,9 58,6 ++ -8,3 -8,2 +++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 53,7 62,4 + -4,5 -4,3 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 58,7 67,2 -- 0,4 0,4 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,5 63,1 0 0,8 0,9 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 54,5 63,2 0 -0,8 -0,7 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 56,7 65,4 - -0,8 -0,7 0

N753 A36 + 54,8 63,4 0 0,8 0,8 0

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 61,1 69,7 --- 0,6 0,6 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,7 66,3 - -1,0 -1,0 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,3 65,9 - -0,1 -0,1 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 44,5 53,2 + -1,1 -1,0 +

Ziekenhuis A41 +++ 42,0 50,6 ++ 4,3 4,4 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 49,2 57,8 + -2,0 -1,9 +

Bergerstraat A43 +++ 42,4 51,0 + 6,6 6,6 ---

Geplande toestand 2 – variant 2 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect tov
toetsingskader
Referentie

Berekend
Gepland

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Verschil
referentie

Effect op
geluids
immissieLnight Lden Lnight Lden

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 -- 59,3 67,9 -- -0,3 -0,3 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 -- 59,5 68,2 -- -0,6 -0,5 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 -- 59,0 67,7 -- 0,0 0,1 0

Overhaamlaan A4 - 55,6 64,1 0 -1,2 -1,2 +

Gilliswinhof A5 +++ 41,7 50,4 +++ -2,3 -2,3 +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 ++ 53,0 61,6 + 1,7 1,7 -

Ten W Overhaamlaan A7 0 44,8 53,5 +++ -10,2 -10,2 +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 55,9 64,5 0 0,6 0,6 0

Tss N20 en Molenstraat A9 -- 59,4 68,0 -- -0,1 -0,1 0

Tss Molenstraat en N614A A10 - 57,8 66,4 - -0,1 -0,1 0

Tss N614A en N79 A11 0 54,6 63,2 0 0,3 0,3 0

Tss N79 en N20 A12 --- 61,6 70,1 --- -0,1 -0,1 0

Tss N20 en N730 A13 --- 61,8 70,3 --- 0,0 0,0 0
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Tss N730 en N79 A14 --- 61,1 69,6 --- -0,1 0,0 0

Tss N79 en Neremweg A15 - 58,8 67,2 -- 2,3 2,1 -

E313 (= primair) A16 - 61,4 70,0 - 0,0 0,0 0

N79B A17 -- 54,4 63,0 0 -5,8 -5,7 ++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 --- 57,0 65,7 - -6,6 -6,5 +++

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 --- 47,8 56,5 +++ -14,4 -14,3 +++

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 --- 49,6 58,3 ++ -14,3 -14,1 +++

Tss N758 en Hazelereik A21 -- 43,1 51,8 +++ -15,5 -15,3 +++

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 -- 52,9 61,6 + -6,6 -6,4 +++

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 --- 61,0 69,5 --- -0,6 -0,6 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 --- 62,5 71,0 --- -0,4 -0,4 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 60,4 69,0 0 -0,2 -0,2 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 0 46,1 54,7 +++ -8,3 -8,3 +++

Hazelereik A27 ++ 46,0 54,7 +++ -5,0 -4,7 ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 +++ 51,4 60,1 ++ 2,8 2,8 -

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 +++ 47,4 56,0 +++ -0,2 -0,2 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 -- 49,9 58,6 ++ -8,3 -8,2 +++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 -- 53,7 62,4 + -4,5 -4,3 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 -- 58,7 67,2 -- 0,4 0,4 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 + 54,5 63,1 0 0,8 0,9 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 54,5 63,2 0 -0,8 -0,7 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 - 56,7 65,4 - -0,8 -0,7 0

N753 A36 + 54,8 63,4 0 0,8 0,8 0

N730

Tss R72 en N753 A37 -- 61,1 69,7 --- 0,6 0,6 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 -- 57,7 66,3 - -1,0 -1,0 +

Ten noorden Kellensstraat A39 - 57,3 65,9 - -0,1 -0,1 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 +++ 44,6 53,2 + -1,0 -1,0 +

Ziekenhuis A41 +++ 42,5 51,1 + 4,8 4,9 --

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 ++ 49,3 57,9 + -1,9 -1,8 +

Bergerstraat A43 +++ 44,7 53,4 0 8,9 9,0 ---
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E. Vergelijking berekende en gemeten geluidsniveaus

Vast
meetpunt

Adres Opgemeten niveau Berekend niveau

LAeq,dag LAeq,avond LAeq,nacht LAeq,dag LAeq,avond LAeq,nacht

A Maastrichtersteenweg
234, Tongeren

53-60
dB(A)

52-58
dB(A)

46-52
dB(A)

56 dB(A) 52
dB(A)

48
dB(A)

B Ziekenhuis Vesalius,
Tongeren

47-51
dB(A)

42-54
dB(A)

41-47
dB(A)

44 dB(A) 39
dB(A)

36
dB(A)

C Baversstraat 49,
Tongeren

48-55
dB(A)

48-52
dB(A)

42-47
dB(A)

53 dB(A) 48
dB(A)

45
dB(A)

Ambulant
meetpunt Adres Opgemeten

niveau Berekend niveau

LAeq,T LAeq,dag

1 Nieuwe Steenweg 42, Tongeren 63,5 dB(A) 63,0 dB(A)
2 Bodemweg 20, Tongeren 56,2 dB(A) 60,6 dB(A)
4 Eeuwfeestwal 10, Tongeren 64,3 dB(A) 66,7 dB(A)
5 Luikersteenweg 184, Tongeren 66,0 dB(A) 66,8 dB(A)
6 Wijkstraat 1, Tongeren 64,4 dB(A) 64,5 dB(A)
8 Kremersstraat 80,  Tongeren 45,2 dB(A) 53,1 dB(A)
9 Viséweg 205, Tongeren 59,5 dB(A) 58,4 dB(A)
10 Blaarstraat 196, Tongeren 60,9 dB(A) 55,8 dB(A)
11 Stationslaan 32, Tongeren 71,1 dB(A) 71,0 dB(A)
12 Elderseweg 128, Tongeren 69,7 dB(A) 66,0 dB(A)
13 Hazelereik 32, Tongeren 59,8 dB(A) 57,9 dB(A)
14 Maastrichtersteenweg 257, Tongeren 66,9 dB(A) 67,0 dB(A)
15 Gilliswinhof 38, Tongeren 55,5 dB(A) 57,5 dB(A)
16 Maastrichtersteenweg 422, Tongeren 75,3 dB(A) 74,4 dB(A)
17 Boudewijnstraat 4A, Riemst 71,7 dB(A) 70,0 dB(A)
18 Elderenstraat 273,Tongeren 69,6 dB(A) 69,2 dB(A)
25 Overhaamlaan 18, Tongeren 55,4 dB(A) 57,8 dB(A)
29 Neremweg 157, Tongeren 58,8 dB(A) 58,9 dB(A)
30 Bilzersteenweg, Tongeren 70,5 dB(A) 71,7 dB(A)
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F. Evaluatie van de significantie voor geluid

Geplande toestand 1 – variant 1

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore
Milderende
maatregel

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 --
0 Nvt

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 --
0 Nvt

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 --
0 Nvt

Overhaamlaan A4 0 0 0 Nvt

Gilliswinhof A5 ++ +++ ++ Nvt

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 + 0 Nvt

Ten W Overhaamlaan A7 0 - 0 Nvt

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0 Nvt

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0 Nvt

Tss Molenstraat en N614A A10 0 -- 0 Nvt

Tss N614A en N79 A11 0 0 0 Nvt

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0 Nvt

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0 Nvt

Tss N730 en N79 A14 0 -- 0 Nvt

Tss N79 en Neremweg A15 0 - 0 Nvt

E313 (= primair) A16 0 - 0 Nvt

N79B A17 0 -- 0 Nvt

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 0 --- 0 Nvt

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 0 ---
0 Nvt

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 +/0 ---
0 Nvt

Tss N758 en Hazelereik A21 + -- 0 Nvt

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 + --
0 Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 ---
0 Nvt

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 ---
0 Nvt

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0
0 Nvt

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++ Nvt

Hazelereik A27 ++ +++ ++ Nvt

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 0 +++
0 Nvt

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++
0 Nvt

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 0 - 0 Nvt

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 + 0
+ Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 --
0 Nvt

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 - 0
- Nvt

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0 Nvt

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0 Nvt
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N753 A36 - 0 - Nvt

N730

Tss R72 en N753 A37 0 --- 0 Nvt

Tss N753 en Kellensstraat A38 + -- 0 Nvt

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0 Nvt

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 - -
-- Gronddam /

scherm
Ziekenhuis A41 -- + - Nvt

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 --- ---
--- Gronddam /

scherm

Bergerstraat A43 --- + - Nvt

Geplande toestand 1 – variant 2

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore
Milderende
maatregel

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 --
0 Nvt

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 --
0 Nvt

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 --
0 Nvt

Overhaamlaan A4 0 0 0 Nvt

Gilliswinhof A5 ++ +++ ++ Nvt

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 + 0 Nvt

Ten W Overhaamlaan A7 0 - 0 Nvt

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0 Nvt

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0 Nvt

Tss Molenstraat en N614A A10 0 -- 0 Nvt

Tss N614A en N79 A11 0 0 0 Nvt

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0 Nvt

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0 Nvt

Tss N730 en N79 A14 0 -- 0 Nvt

Tss N79 en Neremweg A15 0 - 0 Nvt

E313 (= primair) A16 0 - 0 Nvt

N79B A17 0 -- 0 Nvt

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 0 --- 0 Nvt

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 0 ---
0 Nvt

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 +/0 ---
0 Nvt

Tss N758 en Hazelereik A21 + -- 0 Nvt

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 + --
0 Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 ---
0 Nvt

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 ---
0 Nvt

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0
0 Nvt

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++ Nvt

Hazelereik A27 ++ +++ ++ Nvt

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 0 +++
0 Nvt

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++
0 Nvt
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N758

Tss N79 en Hazelereik A30 0 - 0 Nvt

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 + 0
+ Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 --
0 Nvt

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 - 0
- Nvt

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0 Nvt

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0 Nvt

N753 A36 - 0 - Nvt

N730

Tss R72 en N753 A37 0 --- 0 Nvt

Tss N753 en Kellensstraat A38 + -- 0 Nvt

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0 Nvt

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 - -
-- Gronddam /

scherm
Ziekenhuis A41 -- + - Nvt

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 --- ---
--- Gronddam /

scherm

Bergerstraat A43 --- 0 - Nvt

Geplande toestand 2 – variant 1

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore
Milderende
maatregel

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0 Nvt

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0 Nvt

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0 Nvt

Overhaamlaan A4 0 - 0 Nvt

Gilliswinhof A5 ++ +++ ++ Nvt

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 ++ 0 Nvt

Ten W Overhaamlaan A7 0 0 0 Nvt

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0 Nvt

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0 Nvt

Tss Molenstraat en N614A A10 0 - 0 Nvt

Tss N614A en N79 A11 0 0 0 Nvt

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0 Nvt

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0 Nvt

Tss N730 en N79 A14 0 --- 0 Nvt

Tss N79 en Neremweg A15 0 0 0 Nvt

E313 (= primair) A16 0 - 0 Nvt

N79B A17 0 -- 0 Nvt

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 0 --- 0 Nvt

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 0 --- 0 Nvt

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 0 --- 0 Nvt

Tss N758 en Hazelereik A21 0 -- 0 Nvt

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 0 -- 0 Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0 Nvt
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Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0 Nvt

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0 Nvt

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++ Nvt

Hazelereik A27 ++ +++ ++ Nvt

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 0 +++ 0 Nvt

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0 Nvt

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 ++ 0 ++ Nvt

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 ++ 0 ++ Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0 Nvt

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 - 0 - Nvt

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0 Nvt

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0 Nvt

N753 A36 0 0 0 Nvt

N730

Tss R72 en N753 A37 0 --- 0 Nvt

Tss N753 en Kellensstraat A38 + - 0 Nvt

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0 Nvt

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 0 0 0 Nvt

Ziekenhuis A41 -- ++ - Nvt

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 -- -- --
Gronddam /
scherm

Bergerstraat A43 -- ++ - Nvt

Geplande toestand 2 – variant 2

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore
Milderende
maatregel

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0 Nvt

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0 Nvt

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0 Nvt

Overhaamlaan A4 0 - 0 Nvt

Gilliswinhof A5 ++ +++ ++ Nvt

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 ++ 0 Nvt

Ten W Overhaamlaan A7 0 0 0 Nvt

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0 Nvt

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0 Nvt

Tss Molenstraat en N614A A10 0 - 0 Nvt

Tss N614A en N79 A11 0 0 0 Nvt

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0 Nvt

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0 Nvt

Tss N730 en N79 A14 0 --- 0 Nvt

Tss N79 en Neremweg A15 0 0 0 Nvt

E313 (= primair) A16 0 - 0 Nvt

N79B A17 0 -- 0 Nvt

Tss R72 en N79B A18 0 --- 0 Nvt
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N79
Maastrichter
steenweg

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 0 --- 0 Nvt

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 0 --- 0 Nvt

Tss N758 en Hazelereik A21 0 -- 0 Nvt

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 0 -- 0 Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0 Nvt

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0 Nvt

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0 Nvt

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++ Nvt

Hazelereik A27 ++ +++ ++ Nvt

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 0 +++ 0 Nvt

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0 Nvt

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 ++ 0 ++ Nvt

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 ++ 0 ++ Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0 Nvt

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 - 0 - Nvt

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0 Nvt

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0 Nvt

N753 A36 0 0 0 Nvt

N730

Tss R72 en N753 A37 0 --- 0 Nvt

Tss N753 en Kellensstraat A38 + - 0 Nvt

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0 Nvt

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 0 0 0 Nvt

Ziekenhuis A41 -- + - Nvt

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 -- -- --
Gronddam /
scherm

Bergerstraat A43 --- + - Nvt

Geplande toestand 2 – variant 1 + knip spoorwegbrug

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore
Milderende
maatregel

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0
Nvt

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0
Nvt

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0
Nvt

Overhaamlaan A4 0 - 0 Nvt

Gilliswinhof A5 0 +++ 0 Nvt

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 - + - Nvt

Ten W Overhaamlaan A7 - - - Nvt

R72
Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0 Nvt

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0 Nvt
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Tss Molenstraat en N614A A10 0 -- 0 Nvt

Tss N614A en N79 A11 0 0 0 Nvt

Tss N79 en N20 A12 + -- - Nvt

Tss N20 en N730 A13 + -- - Nvt

Tss N730 en N79 A14 + -- - Nvt

Tss N79 en Neremweg A15 0 0 0 Nvt

E313 (= primair) A16 0 - 0 Nvt

N79B A17 +++ + +++ Nvt

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 +++ - 0 Nvt

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 +++ +++ +++
Nvt

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 +++ ++ +++
Nvt

Tss N758 en Hazelereik A21 +++ +++ +++ Nvt

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 +++/++ + +++/++
Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0
Nvt

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0
Nvt

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0
Nvt

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++ Nvt

Hazelereik A27 + +++ + Nvt

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 - ++ -
Nvt

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0
Nvt

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 ++ + ++ Nvt

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 + - 0
Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 - 0
Nvt

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 0 + 0
Nvt

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0 Nvt

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0 Nvt

N753 A36 - 0 - Nvt

N730

Tss R72 en N753 A37 - --- - Nvt

Tss N753 en Kellensstraat A38 +/0 - 0/- Nvt

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0 Nvt

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 - - --
Gronddam /
scherm

Ziekenhuis A41 -- + - Nvt

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 --- --- ---
Gronddam /
scherm

Bergerstraat A43 --- + - Nvt
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Geplande toestand 2 – variant 2 + knip spoorwegbrug

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore
Milderende
maatregel

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0
Nvt

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0
Nvt

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0
Nvt

Overhaamlaan A4 0 - 0 Nvt

Gilliswinhof A5 0 +++ 0 Nvt

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 - + - Nvt

Ten W Overhaamlaan A7 - - - Nvt

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0 Nvt

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0 Nvt

Tss Molenstraat en N614A A10 0 -- 0 Nvt

Tss N614A en N79 A11 0 0 0 Nvt

Tss N79 en N20 A12 + -- - Nvt

Tss N20 en N730 A13 + -- - Nvt

Tss N730 en N79 A14 + -- - Nvt

Tss N79 en Neremweg A15 0 0 0 Nvt

E313 (= primair) A16 0 - 0 Nvt

N79B A17 +++ + +++ Nvt

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 +++ - 0 Nvt

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 +++ +++ +++
Nvt

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 +++ ++ +++
Nvt

Tss N758 en Hazelereik A21 +++ +++ +++ Nvt

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 +++/++ + +++/++
Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0
Nvt

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0
Nvt

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0
Nvt

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++ Nvt

Hazelereik A27 + +++ + Nvt

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 - ++ -
Nvt

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0
Nvt

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 ++ + ++ Nvt

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 + - 0
Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 - 0
Nvt

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 0 + 0
Nvt

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0 Nvt

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0 Nvt

N753 A36 - 0 - Nvt

N730
Tss R72 en N753 A37 - --- - Nvt

Tss N753 en Kellensstraat A38 +/0 - 0/- Nvt
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Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0 Nvt

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 - - --
Gronddam /
scherm

Ziekenhuis A41 --- + - Nvt

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 --- --- ---
Gronddam /
scherm

Bergerstraat A43 --- 0 - Nvt

Geplande toestand 2 – variant 1 + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore
Milderende
maatregel

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0 Nvt

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 + -- - Nvt

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0 Nvt

Overhaamlaan A4 0 0 0 Nvt

Gilliswinhof A5 + +++ + Nvt

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 ++ 0 Nvt

Ten W Overhaamlaan A7 +++ +++ +++ Nvt

R72

Tss Neremweg en N20 A8 - - - Nvt

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0 Nvt

Tss Molenstraat en N614A A10 0 - 0 Nvt

Tss N614A en N79 A11 0 0 0 Nvt

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0 Nvt

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0 Nvt

Tss N730 en N79 A14 0 -- 0 Nvt

Tss N79 en Neremweg A15 + 0 + Nvt

E313 (= primair) A16 0 - 0 Nvt

N79B A17 + -- - Nvt

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 + --- - Nvt

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 + -- - Nvt

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 + --- - Nvt

Tss N758 en Hazelereik A21 + - 0 Nvt

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 + - 0 Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0 Nvt

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0 Nvt

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0 Nvt

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++ Nvt

Hazelereik A27 +++ +++ +++ Nvt

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 0 +++ 0 Nvt

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0 Nvt

N758
Tss N79 en Hazelereik A30 ++ + ++ Nvt

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 ++ + ++ Nvt
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Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0 Nvt

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 0 0 0 Nvt

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0 Nvt

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0 Nvt

N753 A36 0 0 0 Nvt

N730

Tss R72 en N753 A37 0 -- 0 Nvt

Tss N753 en Kellensstraat A38 + - 0 Nvt

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0 Nvt

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 0 0 0 Nvt

Ziekenhuis A41 -- ++ - Nvt

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 --/--- --/--- --/---
Gronddam /
scherm

Bergerstraat A43 -- ++ - Nvt

Geplande toestand 2 – variant 2 + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore
Milderende
maatregel

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0 Nvt

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 + -- - Nvt

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0 Nvt

Overhaamlaan A4 0 0 0 Nvt

Gilliswinhof A5 + +++ + Nvt

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 ++ 0 Nvt

Ten W Overhaamlaan A7 +++ +++ +++ Nvt

R72

Tss Neremweg en N20 A8 - - - Nvt

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0 Nvt

Tss Molenstraat en N614A A10 0 - 0 Nvt

Tss N614A en N79 A11 0 0 0 Nvt

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0 Nvt

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0 Nvt

Tss N730 en N79 A14 0 -- 0 Nvt

Tss N79 en Neremweg A15 + 0 + Nvt

E313 (= primair) A16 0 - 0 Nvt

N79B A17 + - 0 Nvt

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 + --- - Nvt

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 + -- - Nvt

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 + --- - Nvt

Tss N758 en Hazelereik A21 + - 0 Nvt

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 + - 0 Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0 Nvt

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0 Nvt

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0 Nvt
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Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++ Nvt

Hazelereik A27 +++ +++ +++ Nvt

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 0 +++ 0 Nvt

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0 Nvt

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 ++ + ++ Nvt

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 ++ + ++ Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0 Nvt

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 0 0 0 Nvt

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0 Nvt

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0 Nvt

N753 A36 0 0 0 Nvt

N730

Tss R72 en N753 A37 0 -- 0 Nvt

Tss N753 en Kellensstraat A38 + - 0 Nvt

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0 Nvt

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 0 0 0 Nvt

Ziekenhuis A41 -- + - Nvt

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 --/--- --/--- --/---
Gronddam /
scherm

Bergerstraat A43 --- + - Nvt

Geplande toestand 2 – variant 1 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore
Milderende
maatregel

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0
Nvt

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0
Nvt

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0
Nvt

Overhaamlaan A4 + 0 + Nvt

Gilliswinhof A5 + +++ + Nvt

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 - + - Nvt

Ten W Overhaamlaan A7 +++ +++ +++ Nvt

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0 Nvt

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0 Nvt

Tss Molenstraat en N614A A10 0 - 0 Nvt

Tss N614A en N79 A11 0 0 0 Nvt

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0 Nvt

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0 Nvt

Tss N730 en N79 A14 0 --- 0 Nvt

Tss N79 en Neremweg A15 - -- - Nvt

E313 (= primair) A16 0 - 0 Nvt

N79B A17 ++ 0 ++ Nvt

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 +++ - 0 Nvt

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 +++ +++ +++
Nvt

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 +++ ++ +++
Nvt
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Tss N758 en Hazelereik A21 +++ +++ +++ Nvt

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 +++ + +++
Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0
Nvt

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0
Nvt

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0
Nvt

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++ Nvt

Hazelereik A27 ++ +++ ++ Nvt

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 - ++ -
Nvt

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0
Nvt

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 +++ ++ +++ Nvt

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 ++ + ++
Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0
Nvt

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 0 0 0
Nvt

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0 Nvt

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0 Nvt

N753 A36 0 0 0 Nvt

N730

Tss R72 en N753 A37 0 --- 0 Nvt

Tss N753 en Kellensstraat A38 + - 0 Nvt

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0 Nvt

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 - - --
Gronddam /
scherm

Ziekenhuis A41 -- + - Nvt

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 --- --- ---
Gronddam /
scherm

Bergerstraat A43 --- + - Nvt

Geplande toestand 2 – variant 2 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore
Milderende
maatregel

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0
Nvt

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0
Nvt

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0
Nvt

Overhaamlaan A4 + 0 + Nvt

Gilliswinhof A5 + +++ + Nvt

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 - + - Nvt

Ten W Overhaamlaan A7 +++ +++ +++ Nvt

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0 Nvt

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0 Nvt

Tss Molenstraat en N614A A10 0 - 0 Nvt

Tss N614A en N79 A11 0 0 0 Nvt

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0 Nvt

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0 Nvt
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Tss N730 en N79 A14 0 --- 0 Nvt

Tss N79 en Neremweg A15 - -- - Nvt

E313 (= primair) A16 0 - 0 Nvt

N79B A17 ++ 0 ++ Nvt

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 +++ - 0 Nvt

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 +++ +++ +++
Nvt

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 +++ ++ +++
Nvt

Tss N758 en Hazelereik A21 +++ +++ +++ Nvt

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 +++ + +++
Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0
Nvt

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0
Nvt

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0
Nvt

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++ Nvt

Hazelereik A27 ++ +++ ++ Nvt

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 - ++ -
Nvt

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0
Nvt

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 +++ ++ +++ Nvt

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 ++ + ++
Nvt

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0
Nvt

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 0 0 0
Nvt

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0 Nvt

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0 Nvt

N753 A36 0 0 0 Nvt

N730

Tss R72 en N753 A37 0 --- 0 Nvt

Tss N753 en Kellensstraat A38 + - 0 Nvt

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0 Nvt

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 - - --
Gronddam /
scherm

Ziekenhuis A41 -- + - Nvt

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 --- --- ---
Gronddam /
scherm

Bergerstraat A43 --- 0 - Nvt
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Evaluatie van de significantie voor geluid na milderende maatregelen

Geplande toestand 1 – variant 1

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0

Overhaamlaan A4 0 0 0

Gilliswinhof A5 ++ +++ ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 + 0

Ten W Overhaamlaan A7 0 - 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0

Tss Molenstraat en N614A A10 0 -- 0

Tss N614A en N79 A11 0 0 0

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0

Tss N730 en N79 A14 0 -- 0

Tss N79 en Neremweg A15 0 - 0

E313 (= primair) A16 0 - 0

N79B A17 0 -- 0

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 0 --- 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 0 --- 0

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 +/0 --- 0

Tss N758 en Hazelereik A21 + -- 0

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 + -- 0

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++

Hazelereik A27 ++ +++ ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 0 +++ 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 0 - 0

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 + 0 +

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 - 0 -

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0

N753 A36 - 0 -
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N730

Tss R72 en N753 A37 0 --- 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 + -- 0

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 0 0 0

Ziekenhuis A41 -- ++ -

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 + + +

Bergerstraat A43 --- + -

Geplande toestand 1 – variant 2

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0

Overhaamlaan A4 0 0 0

Gilliswinhof A5 ++ +++ ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 + 0

Ten W Overhaamlaan A7 0 - 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0

Tss Molenstraat en N614A A10 0 -- 0

Tss N614A en N79 A11 0 0 0

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0

Tss N730 en N79 A14 0 -- 0

Tss N79 en Neremweg A15 0 - 0

E313 (= primair) A16 0 - 0

N79B A17 0 -- 0

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 0 --- 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 0 --- 0

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 +/0 --- 0

Tss N758 en Hazelereik A21 + -- 0

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 + -- 0

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++

Hazelereik A27 ++ +++ ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 0 +++ 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0

N758 Tss N79 en Hazelereik A30 0 - 0
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Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 + 0 +

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 - 0 -

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0

N753 A36 - 0 -

N730

Tss R72 en N753 A37 0 --- 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 + -- 0

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 0 0 0

Ziekenhuis A41 -- + -

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 + + +

Bergerstraat A43 --- 0 -

Geplande toestand 2 – variant 1

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0

Overhaamlaan A4 0 - 0

Gilliswinhof A5 ++ +++ ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 ++ 0

Ten W Overhaamlaan A7 0 0 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0

Tss Molenstraat en N614A A10 0 - 0

Tss N614A en N79 A11 0 0 0

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0

Tss N730 en N79 A14 0 --- 0

Tss N79 en Neremweg A15 0 0 0

E313 (= primair) A16 0 - 0

N79B A17 0 -- 0

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 0 --- 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 0 --- 0

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 0 --- 0

Tss N758 en Hazelereik A21 0 -- 0

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 0 -- 0

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0
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Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++

Hazelereik A27 ++ +++ ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 0 +++ 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 ++ 0 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 ++ 0 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 - 0 -

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0

N753 A36 0 0 0

N730

Tss R72 en N753 A37 0 --- 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 + - 0

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 0 0 0

Ziekenhuis A41 -- ++ -

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 + + +

Bergerstraat A43 -- ++ -

Geplande toestand 2 – variant 2

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0

Overhaamlaan A4 0 - 0

Gilliswinhof A5 ++ +++ ++

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 ++ 0

Ten W Overhaamlaan A7 0 0 0

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0

Tss Molenstraat en N614A A10 0 - 0

Tss N614A en N79 A11 0 0 0

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0

Tss N730 en N79 A14 0 --- 0

Tss N79 en Neremweg A15 0 0 0

E313 (= primair) A16 0 - 0

N79B A17 0 -- 0

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 0 --- 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 0 --- 0



Bijlage 4 – Geluid

Pagina 390 van 431

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 0 --- 0

Tss N758 en Hazelereik A21 0 -- 0

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 0 -- 0

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++

Hazelereik A27 ++ +++ ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 0 +++ 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 ++ 0 ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 ++ 0 ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 - 0 -

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0

N753 A36 0 0 0

N730

Tss R72 en N753 A37 0 --- 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 + - 0

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 0 0 0

Ziekenhuis A41 -- + -

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 + + +

Bergerstraat A43 --- + -

Geplande toestand 2 – variant 1 + knip spoorwegbrug

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0

Overhaamlaan A4 0 - 0

Gilliswinhof A5 0 +++ 0

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 - + -

Ten W Overhaamlaan A7 - - -

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0

Tss Molenstraat en N614A A10 0 -- 0

Tss N614A en N79 A11 0 0 0
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Tss N79 en N20 A12 + -- -

Tss N20 en N730 A13 + -- -

Tss N730 en N79 A14 + -- -

Tss N79 en Neremweg A15 0 0 0

E313 (= primair) A16 0 - 0

N79B A17 +++ + +++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 +++ - 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 +++ +++ +++

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 +++ ++ +++

Tss N758 en Hazelereik A21 +++ +++ +++

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 +++/++ + +++/++

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++

Hazelereik A27 + +++ +

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 - ++ -

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 ++ + ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 + - 0

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 - 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 0 + 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0

N753 A36 - 0 -

N730

Tss R72 en N753 A37 - --- -

Tss N753 en Kellensstraat A38 +/0 - 0

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 0 0 0

Ziekenhuis A41 -- + -

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 + + +

Bergerstraat A43 --- + -

Geplande toestand 2 – variant 2 + knip spoorwegbrug

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0
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Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0

Overhaamlaan A4 0 - 0

Gilliswinhof A5 0 +++ 0

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 - + -

Ten W Overhaamlaan A7 - - -

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0

Tss Molenstraat en N614A A10 0 -- 0

Tss N614A en N79 A11 0 0 0

Tss N79 en N20 A12 + -- -

Tss N20 en N730 A13 + -- -

Tss N730 en N79 A14 + -- -

Tss N79 en Neremweg A15 0 0 0

E313 (= primair) A16 0 - 0

N79B A17 +++ + +++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 +++ - 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 +++ +++ +++

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 +++ ++ +++

Tss N758 en Hazelereik A21 +++ +++ +++

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 +++/++ + +++/++

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++

Hazelereik A27 + +++ +

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 - ++ -

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 ++ + ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 + - 0

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 - 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 0 + 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0

N753 A36 - 0 -

N730

Tss R72 en N753 A37 - --- -

Tss N753 en Kellensstraat A38 +/0 - 0

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 0 0 0

Ziekenhuis A41 -- + -

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 + + +

Bergerstraat A43 --- 0 -
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Geplande toestand 2 – variant 1 + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 + -- -

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0

Overhaamlaan A4 0 0 0

Gilliswinhof A5 + +++ +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 ++ 0

Ten W Overhaamlaan A7 +++ +++ +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 - - -

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0

Tss Molenstraat en N614A A10 0 - 0

Tss N614A en N79 A11 0 0 0

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0

Tss N730 en N79 A14 0 -- 0

Tss N79 en Neremweg A15 + 0 +

E313 (= primair) A16 0 - 0

N79B A17 + -- -

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 + --- -

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 + -- -

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 + --- -

Tss N758 en Hazelereik A21 + - 0

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 + - 0

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++

Hazelereik A27 +++ +++ +++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 0 +++ 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 ++ + ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 ++ + ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 0 0 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0

N753 A36 0 0 0

N730
Tss R72 en N753 A37 0 -- 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 + - 0
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Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 0 0 0

Ziekenhuis A41 -- ++ -

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 + + +

Bergerstraat A43 -- ++ -

Geplande toestand 2 – variant 2 + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 + -- -

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0

Overhaamlaan A4 0 0 0

Gilliswinhof A5 + +++ +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 0 ++ 0

Ten W Overhaamlaan A7 +++ +++ +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 - - -

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0

Tss Molenstraat en N614A A10 0 - 0

Tss N614A en N79 A11 0 0 0

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0

Tss N730 en N79 A14 0 -- 0

Tss N79 en Neremweg A15 + 0 +

E313 (= primair) A16 0 - 0

N79B A17 + - 0

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 + --- -

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 + -- -

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 + --- -

Tss N758 en Hazelereik A21 + - 0

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 + - 0

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++

Hazelereik A27 +++ +++ +++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 0 +++ 0

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0

N758
Tss N79 en Hazelereik A30 ++ + ++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 ++ + ++
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Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 0 0 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0

N753 A36 0 0 0

N730

Tss R72 en N753 A37 0 -- 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 + - 0

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 0 0 0

Ziekenhuis A41 -- + -

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 + + +

Bergerstraat A43 --- + -

Geplande toestand 2 – variant 1 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0

Overhaamlaan A4 + 0 +

Gilliswinhof A5 + +++ +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 - + -

Ten W Overhaamlaan A7 +++ +++ +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0

Tss Molenstraat en N614A A10 0 - 0

Tss N614A en N79 A11 0 0 0

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0

Tss N730 en N79 A14 0 --- 0

Tss N79 en Neremweg A15 - -- -

E313 (= primair) A16 0 - 0

N79B A17 ++ 0 ++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 +++ - 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 +++ +++ +++

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 +++ ++ +++

Tss N758 en Hazelereik A21 +++ +++ +++

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 +++ + +++

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0
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Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++

Hazelereik A27 ++ +++ ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 - ++ -

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 +++ ++ +++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 ++ + ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 0 0 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0

N753 A36 0 0 0

N730

Tss R72 en N753 A37 0 --- 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 + - 0

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 + + +

Ziekenhuis A41 -- ++ -

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 + + +

Bergerstraat A43 --- + -

Geplande toestand 2 – variant 2 + knip spoorwegbrug + link Moerenpoort

Effectgroep
Immissie
punt

Effect op
geluids
immissie

Effect tov
toetsingskader
Gepland

Eindscore

N20
Luikersteenweg

Tss R72 en
Schaapsweide

A1 0 -- 0

Tss Schaapsweide
en Overhaamlaan

A2 0 -- 0

Ten Z
Overhaamlaan

A3 0 -- 0

Overhaamlaan A4 + 0 +

Gilliswinhof A5 + +++ +

Neremweg
Ten O Overhaamlaan A6 - + -

Ten W Overhaamlaan A7 +++ +++ +++

R72

Tss Neremweg en N20 A8 0 0 0

Tss N20 en Molenstraat A9 0 -- 0

Tss Molenstraat en N614A A10 0 - 0

Tss N614A en N79 A11 0 0 0

Tss N79 en N20 A12 0 --- 0

Tss N20 en N730 A13 0 --- 0

Tss N730 en N79 A14 0 --- 0

Tss N79 en Neremweg A15 - -- -

E313 (= primair) A16 0 - 0

N79B A17 ++ 0 ++

N79
Maastrichter
steenweg

Tss R72 en N79B A18 +++ - 0

Tss N79B en
Jaminéstraat

A19 +++ +++ +++

Tss Jaminéstraat en
N758

A20 +++ ++ +++
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Tss N758 en Hazelereik A21 +++ +++ +++

Tss Hazelereik en NO
Verbindingsweg

A22 +++ + +++

Tss NO verbindingsweg
en Eerste-Meistraat

A23 0 --- 0

Tss Eerste-Meistraat en
N618

A24 0 --- 0

Ten oosten N618 (=
primair)

A25 0 0 0

Bodemweg – Bolleberg – Kellensstraat A26 +++ +++ +++

Hazelereik A27 ++ +++ ++

Blaarstraat

Ten westen ZO
verbindingsweg

A28 - ++ -

Ten oosten ZO
verbindingsweg

A29 0 +++ 0

N758

Tss N79 en Hazelereik A30 +++ ++ +++

Tss Hazelereik en NO
verbindingsweg

A31 ++ + ++

Tss NO verbindingsweg
en Sint-Martensstraat

A32 0 -- 0

Ten oosten Sint-
Martensstraat

A33 0 0 0

N618
Ten noorden Blaarstraat A34 0 0 0

Ten zuiden Blaarstraat A35 0 - 0

N753 A36 0 0 0

N730

Tss R72 en N753 A37 0 --- 0

Tss N753 en Kellensstraat A38 + - 0

Ten noorden Kellensstraat A39 0 - 0

NO
verbindingsweg

Achtertuinen
Baversstraat

A40 + + +

Ziekenhuis A41 -- + -

Achtertuinen
Maastrichter
steenweg

A42 + + +

Bergerstraat A43 --- 0 -
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Bijlage 5 - Lucht

Wegvakken

 code  omschrijving wegsegment modellering
60 N758-Baversstraat/Elderenstraat, van Sint-Martensstraat tot Ogezstraat IFDM-TRAFFIC
61 N758-Elderenstraat, van Ogezstraat tot Membruggerweg CAR
133 R72, tss Dijk en Neremweg CAR
134 R72, tss Sportpleinstraat en Dijk CAR
231 N758-Elderenstraat, van Lindebornstraat tot E313 IFDM-TRAFFIC
232 N758-Elderenstraat, van nabij E313 tot ten oosten van E313 IFDM-TRAFFIC
243 Driesenstraat, van N730-Bilzersteenweg tot Winhofstraat CAR
246 N730-Bilzersteenweg, Arnoudstraat tot  Riksingen Dreef CAR
249 N730-Bilzersteenweg, van Nieuwe steenweg tot Kellensstraat CAR
251 Bolleberg, van Dashovenstraat tot halfweg Bolleberg CAR
254 Bodemweg, van Molenweg tot Bolleberg CAR
261 Molenweg, van Juffrouwenweg tot 225 m ten westen van Juffrouwenweg IFDM-TRAFFIC
262 Molenweg, van Juffrouwenweg tot N758-Baversstraat IFDM-TRAFFIC
264 Molenweg, van Bodemweg tot Juffrouwenweg IFDM-TRAFFIC
300 R72, tss Regulierenplein en Putstraat CAR
301 R72, tss Molenstraat en Luikersteenweg CAR
302 R72, tss Luikersteenweg en Luikerstraat CAR
307 N79, van stationsplein tot Maastrichtersteenweg CAR
312 N758-Baversstraat, van Molenweg (ten zuiden van N758) tot Molenweg

(verlengde NO-omleiding)
CAR

313 N758-Baversstraat, van 36 m ten westen van Molenweg (ten zuiden van
N758) tot Molenweg (ten zuiden van N758)

CAR

319 N730-Bilzersteenweg, van Driekruisenweg tot Nieuwe steenweg CAR
335 N730-Bilzersteenweg, van Cesarlaan tot Driekruisenstraat CAR
429 N79-Maastrichtersteenweg, van Elderseweg tot Pannenovenweg CAR
431 N758-Baverstraat, van Molenweg tot Sint-Martenstraat CAR
432 N758-Elderenstraat, van Sint-Stefanusstraat tot Lindebornstraat CAR
438 E313 zuid rijrichting noord IFDM-TRAFFIC
498 N730-Bilzersteenweg, van Riksingen Dreef tot Sint-Annastraat CAR
523 N79-Maastrichtersteenweg, van ten oosten van E313 tot op/afrit E313 CAR
588 R72, tss N20 (Luik) en N614a CAR
591 R72, tss N20 (Luik) en N614a CAR
600 N730-Bilzersteenweg, van Driesenstraat tot Krakenberg CAR
608 Elderseweg, van N79-Maastrichtersteenweg tot Ambiorixstraat CAR
609 Elderseweg, van Ambiorixstraat tot Merkenstraat CAR
610 Sint-Martensstraat, van N758-Baversstraat tot Bergerstraat CAR
611 N79-Maastrichtersteenweg, van 142 m oostwaarts van kruispunt Eerste

meistraat tot N618
CAR

612 Gilliswinhof, van doodlopende zijstraat tot N79-Maastrichtersteenweg CAR
614 N79-Maastrichtersteenweg, van Viséweg tot Heesterveldweg CAR
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 code  omschrijving wegsegment modellering
616 N79-Maastrichtersteenweg, van Heesterveldweg tot toegangsweg

bedrijventerrein
CAR

617 N758-Elderenstraat, van Membruggerweg tot Sint-Stefanusstraat CAR
623 N618-Viséweg, van Klein Malsstraat tot Rosbergstraat CAR
626 E313 zuid rijrichting zuid IFDM-TRAFFIC
632 N20-Luikersteenweg, van rondpunt Wijkstraat tot Schaapsweide CAR
639 N20-Luikersteenweg, tss Vrerenstraat en Voortstraat CAR
641 Kremersstraat, van Kleinblookstraat tot Neremstraat IFDM-TRAFFIC
643 N618-Viséweg, van Rosbergstraat tot Kruisvindingsstraat CAR
644 N618-Viséweg, van Kruisvindingsstraat tot Waterstraat CAR
645 Neremweg, van Overhaamlaan tot spoorweg CAR
647 Neremweg, van spoorweg tot Kremersstraat IFDM-TRAFFIC
648 Kremersstraat, van Neremweg tot Kleinblookstraat CAR
659 R72, tss N79 (Maastrichterstw)-Sportpleinstraat CAR
783 E313 Noord, rijrichting zuid IFDM-TRAFFIC
784 E313 Noord, rijrichting noord IFDM-TRAFFIC
791 R72, tss N730 Bilzerstw-N79 Maastrichterstw CAR
799 Sint-Martensstraat, van Bergerstraat tot Gilliswinhof CAR
800 Sint-Martensstraat/Gilliswinhof, van doodlopende zijstraat tot

Gousbeemdstraat
CAR

801 N79-Maastrichtersteenweg, van invalsweg bedrijventerrein (bedrijf Bose) tot
Limesweg

CAR

802 N79-Maastrichtersteenweg, van toegangsweg bedrijventerrein tot
Vrijheidweg

CAR

841 R72, tss Clarissenstraat en Sportpleinstraat CAR
889 R72, Eeuwfeestwal CAR
898 R72, Watertorenstraat CAR
899 R72, tss Wijkmolenweg en Molenstraat CAR
903 R72, tss Clarastraat en Kennedylaan CAR
904 R72, tss Kennedylaan en N20 CAR
906 R72, tss Oudstrijdersstraat - Dirikenlaan CAR
907 R72, tss Dirikenlaan - Clarastraat CAR
909 R72, tss Neremweg- N20 Luikerstw CAR
910 R72, tss Neremweg- Oudstrijdersstraat CAR
911 Neremweg, van R72 tot Oudstrijdersstraat CAR
916 Neremweg, van Oudstrijdersstraat tot Begijnestraat CAR
917 Neremweg, van Begijnestraat tot Overhaamlaan CAR
954 N758-Baversstraat, van Hazeleik tot Molenweg CAR
955 Elderseweg, van Merkenstraat tot Hazelereik CAR
961 Hazelereik, van Jules Frèrelaan tot N757-Elderseweg CAR
965 N79-Maastrichtersteenweg, thv Eerste meistraat CAR
969 Hazelereik, van N79-Maastrichtersteenweg tot Bergerstraat CAR
984 Bolleberg, van halfweg Bolleberg tot Bodemweg CAR
985 Kellensstraat, van Bilzersteenweg tot Dashovenstraat CAR
989 N730-Bilzersteenweg, van Sint-Kristoffelstraat tot Driesenstraat CAR
990 N730-Bilzersteenweg, van Kellensstraat  tot Sint-Kristoffelstraat CAR
993 N730-Bilzersteenweg, Driesenstraat noorden CAR
999 N753-Nieuwe Steenweg, van N73 tot Kellensstraat CAR
1000 N753-Nieuwe Steenweg, van Kellensstraat tot +/- huisnr 47 CAR
1001 N730-Bilzersteenweg, van 65 ten noorden tot Driekruisenweg CAR
1002 N730-Bilzersteenweg, Driekruisenpunt tot  65 m ten noorden van

Driekruisenweg
CAR
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 code  omschrijving wegsegment modellering
1009 N753-Nieuwe Steenweg, van +/- huisnr 47 tot eind Nieuwe Steenweg CAR
1012 N730-Bilzersteenweg, noorden Sint Annastraat CAR
1013 N730-Bilzersteenweg, tss Krakenberg en Arnoudstraat CAR
1066 R72, tss N79 (Sint-Truiden)-N20 Hasseltstw CAR
1067 R72, tss N79 (Sint-Truiden)-N20 Hasseltstw CAR
1068 R72, tss Watertorenstraat en Hasseltsesteenweg CAR
1069 R72, tss N79 (Sint-Truiden)-Watertorenstraat CAR
1079 Verbindingsstuk N79-N618, van N79-Maastrichtersteenweg tot afsplitsing

Tomveld/Blaarstraat
IFDM-TRAFFIC

1118 N79-Maastrichtersteenweg, net ten westen van op/afrit E313 CAR
1119 N79-Maastrichtersteenweg, van Limesweg tot oprit E313 CAR
1133 R72, tss Maastrichterstraat - Clarissenstraat CAR
1134 R72, tss N79 (Maastrichterstw)-Sportpleinstraat CAR
1137 Kruispunt N79-R72, tak N79-R72 zuid CAR
1140 R72, tss N730 Bilzerstw-N79 Maastrichterstw CAR
1141 R72, tss Elfde-Novemberwal - Maastrichterstraat CAR
1143 R72, tss N614a en N79 (Sint-Truiden) CAR
1182 N20-Luikersteenweg, van Schaapsweide tot bedrijventerrein CAR
1183 Overhaamlaan, van zijstraat zuid tot Prinsenweg CAR
1184 Overhaamlaan, N20-Luikersteenweg tot zijstraat zuid CAR
1185 Overhaamlaan, van Rietmusweg tot Neremstraat CAR
1186 Overhaamlaan, van Prinsenweg tot Rietmusweg CAR
1191 N79-Maastrichtersteenweg, van ten westen van Hazelereik, kant Sint-

Antoniusstraat tot Sint-Antoniusstraat
CAR

1192 N79-Maastrichtersteenweg, van ten westen van Hazelereik, kant Hazelereik
tot Hazelereik

CAR

1195 N730, van Oude kerkhofweg tot Cesarlaan CAR
1217 Hazelereik, van Bergerstraat tot Ingang ziekenhuuis CAR
1218 Hazelereik, van ingang ziekenhuis tot Jules Frèrelaan CAR
1222 N79-Jaminéstraat, van 135 m ten oosten van de R72 tot stationsplein CAR
1223 N79-Jaminéstraat, van 135 m ten oosten van de R72 tot R72 CAR
1224 N20-Luikersteenweg, van Rietmusweg tot Overhaamlaan CAR
1225 N20-Luikersteenweg, van bedrijventerrein  tot Rietmusweg CAR
1236 R72, tss N730 Bilzerstw-N79 Maastrichterstw CAR
1237 R72, tss Vermeulenstraat - Schuttersgang CAR
1238 N730-Bilzersteenweg, van Nevenstraat - Oude kerkhofstraat CAR
1239 N730-Bilzersteenweg, van R72 tot Nevenstraat CAR
1240 R72, tss N730 Bilzerstw-N79 Maastrichterstw CAR
1241 R72, tss N730 Bilzerstw-N79 Maastrichterstw CAR
1250 R72, tss N20 Hasseltstw-N730 Bilzerstw CAR
1251 R72, tss N20 Hasseltstw-N730 Bilzerstw CAR
1252 R72, tss N20 Hasseltstw-N730 Bilzerstw CAR
1264 R72, tss N730 Bilzerstw-N79 Maastrichterstw CAR
1265 R72, tss Schuttersgang en Elfde-Novemberwal CAR
1268 Blaarstraat, van Beemdstraat tot Broedersgaarde CAR
1269 Jaminéstraat , van Blaarstraat tot N79-Maastrichtersteenweg CAR
1270 N79-Maastrichtersteenweg, van Blaarstraat tot Elderseweg CAR
1271 N79, van Jaminéstraat tot Blaarstraat CAR
1287 R72, tss N20 (Luik) en Wijkmolenweg CAR
1288 R22, tss N20 (Luik) en N614a CAR
1323 Blaarstraat, van Broedersgaarde meer oostwaarts CAR
1324 Blaarstraat, van eind 1323 tot snijpunt NO-verbinding CAR
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 code  omschrijving wegsegment modellering
1337 N79-Maastrichtersteenweg, van NO-omleiding tot Eerste meistraat CAR
1340 verbinding Molenweg - Bilzersteenweg (Nieuwe Steenweg) IFDM-TRAFFIC
1342 NO-omleiding, van toerit ziekenhuis tot N758-Baversstraat IFDM-TRAFFIC
1343 NO-omleiding, van N79-Maastrichtersteenweg tot toerit ziekenhuis IFDM-TRAFFIC
1344 toerit ziekenhuis, van NO-omleiding tot ziekenhuis CAR
1345 N79-Maastrichtersteenweg, van NO-omleiding tot 73 m westwaarts van

kruispunt met NO-omleiding
CAR

1346 N79-Maastrichtersteenweg, van 73 m westwaarts van kruispunt met NO-
omleiding tot Hazelereik

CAR

1347 link Blaarstraat-N79, ten westen van ZO-omleiding IFDM-TRAFFIC
1350 ZO-omleiding (noordelijk deel), van N79-Maastrichtersteenweg tot ten

westen aan spoorweg
IFDM-TRAFFIC

1351 ZO-omleiding (zuidelijk deel), van ten westen aan spoorweg tot Neremweg IFDM-TRAFFIC
1352 Link Moerenpoort, van ZO-omleiding tot R72 IFDM-TRAFFIC
1353 R72, van Link Moerenpoort tot Sportpleinstraat IFDM-TRAFFIC
1354 R72, van Link Moerenpoort tot Dijk IFDM-TRAFFIC
924 noordkant station CAR
925 oostkant station CAR

Invoergegevens IFDM Traffic

Rooster

Korte beschrijving Referentiesituatie / Toekomstige situatie
Wegenbestand (dubbelcorrectie) Refsit1.txt / Refsit2.txt
Tunnelbestand (dubbeltellingcorrectie) /
Wegenbestand (te berekenen situatie) RefSit1.txt, RefSit2.txt, ScenGt1.txt, ScenGt2.txt,

ScGt2Kn.txt, ScGt2Mo.txt, sGt2MoKn.txt
Tunnelbestand (te berekenen situataie) /
Vlootsamenstelling 2025v3.0
Emissiefactoren en andere Fastrace-1.0.0
Achtergrondwaarden en meteo 2025v2.0
Polluenten NO2, PM10, PM2,5  en elementaire koolstof (EC)
Rooster Tongeren_ProjectMER_NO_omleiding
Roosternaam Tongeren_NO_omleiding
Wegenbestanden RefSit1.txt, RefSit2.txt, ScenGt1.txt, ScenGt2.txt,

ScGt2Kn.txt, ScGt2Mo.txt, sGt2MoKn.txt
Regulier rooster:
     Centrum rooster (x) 229300
     Centrum rooster (y) 164600
     Aantal roosterpunten (horizontaal) 78
     Aantal roosterpunten (verticaal) 83
     Afstand tussen roosterpunten 100
Niet-regulier rooster:
     Afstand tussen loodlijnen (a) 100
     Aantal punten op halve loodlijn 3
     Minimum afstand (b) 30
     Maximum afstand (c) 300
Tijdsreeksen (optioneel) /



Bijlage 5 - Lucht

Pagina 402 van 431

Invoergegevens

Referentiesituatie 1

nr X1 Y1 X2 Y2 vw pw type Snelheid hoogte

60 229161 165559 229508 166038 29 524 2 68 0
231 229965 167109 230477 167926 26 768 2 68 0
232 230477 167926 230985 168499 26 768 2 68 0
261 228233 165512 228762 165518 20 467 2 70 0
262 228762 165518 228924 165368 20 467 2 70 0
264 227719 165460 228233 165512 20 468 2 70 0
438 232318 164990 233026 164294 192 2132 2 120 0
626 232318 164990 233026 164294 177 1825 2 120 0
641 230071 162313 230475 162031 6 354 2 56 0
647 228560 163147 229464 162852 6 354 2 56 0
783 231943 165397 231299 166171 196 1943 2 120 0
784 231943 165397 231299 166171 189 2167 2 120 0

1079 229802 164700 229786 164726 7 416 2 68 0
1340 227265 165318 227719 165460 0 1 2 70 0
1342 228554 164652 228861 165308 0 1 2 70 0
1343 228554 164652 229114 164518 0 1 2 70 0
1344 228684 164912 228742 164948 0 1 2 50 0
1347 229018 164320 229123 164250 0 252 2 50 0
1350 229114 164518 228019 163818 0 1 2 70 0
1351 228019 163818 228107 163037 0 1 2 70 0
1352 228030 163818 227811 163763 0 1 2 50 0
1353 227811 163737 227797 163771 0 1 3 50 0
1354 227811 163737 228016 163819 0 1 3 50 0

Referentiesituatie 2

nr X1 Y1 X2 Y2 vw pw type Snelheid hoogte

60 229161 165559 229508 166038 28 586 2 68 0
231 229965 167109 230477 167926 26 776 2 68 0
232 230477 167926 230985 168499 26 776 2 68 0
261 228233 165512 228762 165518 8 467 2 70 0
262 228762 165518 228924 165368 8 467 2 70 0
264 227719 165460 228233 165512 8 468 2 70 0
438 232318 164990 233026 164294 193 2127 2 120 0
626 232318 164990 233026 164294 177 1836 2 120 0
641 230071 162313 230475 162031 1 249 2 56 0
647 228560 163147 229464 162852 1 249 2 56 0
783 231943 165397 231299 166171 208 1946 2 120 0
784 231943 165397 231299 166171 191 2172 2 120 0

1079 229802 164700 229786 164726 8 429 2 68 0



Bijlage 5 - Lucht

Pagina 403 van 431

1340 227265 165318 227719 165460 0 1 2 70 0
1342 228554 164652 228861 165308 0 1 2 70 0
1343 228554 164652 229114 164518 0 1 2 70 0
1344 228684 164912 228742 164948 0 1 2 50 0
1347 229018 164320 229123 164250 0 203 2 50 0
1350 229114 164518 228019 163818 44 512 2 70 0
1351 228019 163818 228107 163037 44 512 2 70 0
1352 228030 163818 227811 163763 0 1 2 50 0
1353 227811 163737 227797 163771 0 1 3 50 0
1354 227811 163737 228016 163819 0 1 3 50 0

Toekomstige situatie 1

nr X1 Y1 X2 Y2 vw pw type Snelheid hoogte

60 229161 165559 229508 166038 30 768 2 68 0
231 229965 167109 230477 167926 26 782 2 68 0
232 230477 167926 230985 168499 26 782 2 68 0
261 228233 165512 228762 165518 48 933 2 70 0
262 228762 165518 228924 165368 48 933 2 70 0
264 227719 165460 228233 165512 48 934 2 70 0
438 232318 164990 233026 164294 192 2133 2 120 0
626 232318 164990 233026 164294 177 1829 2 120 0
641 230071 162313 230475 162031 7 358 2 56 0
647 228560 163147 229464 162852 7 358 2 56 0
783 231943 165397 231299 166171 197 1945 2 120 0
784 231943 165397 231299 166171 184 2146 2 120 0

1079 229802 164700 229786 164726 7 405 2 68 0
1340 227265 165318 227719 165460 48 934 2 70 0
1342 228554 164652 228861 165308 34 494 2 70 0
1343 228554 164652 229114 164518 31 485 2 70 0
1344 228684 164912 228742 164948 18 210 2 50 0
1347 229018 164320 229123 164250 0 209 2 50 0
1350 229114 164518 228019 163818 0 1 2 70 0
1351 228019 163818 228107 163037 0 1 2 70 0
1352 228030 163818 227811 163763 0 1 2 50 0
1353 227811 163737 227797 163771 0 1 3 50 0
1354 227811 163737 228016 163819 0 1 3 50 0

Toekomstige situatie 2

nr X1 Y1 X2 Y2 vw pw type Snelheid hoogte

60 229161 165559 229508 166038 31 776 2 68 0
231 229965 167109 230477 167926 26 792 2 68 0
232 230477 167926 230985 168499 26 792 2 68 0
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261 228233 165512 228762 165518 30 893 2 70 0
262 228762 165518 228924 165368 30 893 2 70 0
264 227719 165460 228233 165512 30 894 2 70 0
438 232318 164990 233026 164294 193 2129 2 120 0
626 232318 164990 233026 164294 178 1847 2 120 0
641 230071 162313 230475 162031 1 261 2 56 0
647 228560 163147 229464 162852 1 261 2 56 0
783 231943 165397 231299 166171 208 1953 2 120 0
784 231943 165397 231299 166171 192 2176 2 120 0

1079 229802 164700 229786 164726 7 421 2 68 0
1340 227265 165318 227719 165460 30 894 2 70 0
1342 228554 164652 228861 165308 18 493 2 70 0
1343 228554 164652 229114 164518 14 518 2 70 0
1344 228684 164912 228742 164948 18 211 2 50 0
1347 229018 164320 229123 164250 0 203 2 50 0
1350 229114 164518 228019 163818 36 544 2 70 0
1351 228019 163818 228107 163037 36 544 2 70 0
1352 228030 163818 227811 163763 0 1 2 50 0
1353 227811 163737 227797 163771 0 1 3 50 0
1354 227811 163737 228016 163819 0 1 3 50 0

Geplande situatie 2 met het knippen van de N79 t.h.v. het station

nr X1 Y1 X2 Y2 vw pw type Snelheid hoogte

60 229161 165559 229508 166038 30 512 2 68 0
231 229965 167109 230477 167926 26 790 2 68 0
232 230477 167926 230985 168499 26 790 2 68 0
261 228233 165512 228762 165518 70 1195 2 70 0
262 228762 165518 228924 165368 70 1195 2 70 0
264 227719 165460 228233 165512 70 1197 2 70 0
438 232318 164990 233026 164294 191 2064 2 120 0
626 232318 164990 233026 164294 177 1809 2 120 0
641 230071 162313 230475 162031 6 296 2 56 0
647 228560 163147 229464 162852 6 296 2 56 0
783 231943 165397 231299 166171 209 1953 2 120 0
784 231943 165397 231299 166171 190 2150 2 120 0

1079 229802 164700 229786 164726 7 377 2 68 0
1340 227265 165318 227719 165460 68 1171 2 70 0
1342 228554 164652 228861 165308 57 607 2 70 0
1343 228554 164652 229114 164518 54 586 2 70 0
1344 228684 164912 228742 164948 18 210 2 50 0
1347 229018 164320 229123 164250 0 372 2 50 0
1350 229114 164518 228019 163818 43 1377 2 70 0
1351 228019 163818 228107 163037 43 1377 2 70 0
1352 228030 163818 227811 163763 0 1 2 50 0
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1353 227811 163737 227797 163771 0 1 3 50 0
1354 227811 163737 228016 163819 0 1 3 50 0

Geplande situatie 2 met het voorzien van een link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort

nr X1 Y1 X2 Y2 vw pw type Snelheid hoogte

60 229161 165559 229508 166038 28 753 2 68 0
231 229965 167109 230477 167926 26 789 2 68 0
232 230477 167926 230985 168499 26 789 2 68 0
261 228233 165512 228762 165518 26 807 2 70 0
262 228762 165518 228924 165368 26 807 2 70 0
264 227719 165460 228233 165512 26 809 2 70 0
438 232318 164990 233026 164294 193 2130 2 120 0
626 232318 164990 233026 164294 178 1858 2 120 0
641 230071 162313 230475 162031 4 257 2 56 0
647 228560 163147 229464 162852 4 257 2 56 0
783 231943 165397 231299 166171 206 1957 2 120 0
784 231943 165397 231299 166171 192 2196 2 120 0

1079 229802 164700 229786 164726 7 449 2 68 0
1340 227265 165318 227719 165460 26 809 2 70 0
1342 228554 164652 228861 165308 16 480 2 70 0
1343 228554 164652 229114 164518 13 520 2 70 0
1344 228684 164912 228742 164948 18 212 2 50 0
1347 229018 164320 229123 164250 0 166 2 50 0
1350 229114 164518 228019 163818 68 884 2 70 0
1351 228019 163818 228107 163037 33 718 2 70 0
1352 228030 163818 227811 163763 46 1111 2 50 0
1353 227811 163737 227797 163771 8 1023 3 50 0
1354 227811 163737 228016 163819 41 953 3 50 0

Geplande situatie 2 met het knippen van de N79 t.h.v. het station  en het voorzien van een link van de
ZO-omleiding met de Moerenpoort

nr X1 Y1 X2 Y2 vw pw type Snelheid hoogte

60 229161 165559 229508 166038 30 739 2 68 0
231 229965 167109 230477 167926 26 784 2 68 0
232 230477 167926 230985 168499 26 784 2 68 0
261 228233 165512 228762 165518 30 1185 2 70 0
262 228762 165518 228924 165368 30 1185 2 70 0
264 227719 165460 228233 165512 30 1186 2 70 0
438 232318 164990 233026 164294 192 2090 2 120 0
626 232318 164990 233026 164294 177 1831 2 120 0
641 230071 162313 230475 162031 7 318 2 56 0
647 228560 163147 229464 162852 7 318 2 56 0
783 231943 165397 231299 166171 202 1932 2 120 0
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784 231943 165397 231299 166171 191 2171 2 120 0
1079 229802 164700 229786 164726 6 381 2 68 0
1340 227265 165318 227719 165460 30 1186 2 70 0
1342 228554 164652 228861 165308 17 641 2 70 0
1343 228554 164652 229114 164518 15 655 2 70 0
1344 228684 164912 228742 164948 17 208 2 50 0
1347 229018 164320 229123 164250 0 436 2 50 0
1350 229114 164518 228019 163818 71 1676 2 70 0
1351 228019 163818 228107 163037 29 713 2 70 0
1352 228030 163818 227811 163763 66 1872 2 50 0
1353 227811 163737 227797 163771 61 1473 3 50 0
1354 227811 163737 228016 163819 6 936 3 50 0
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Invoergegevens CAR-Vlaanderen

De kolommen A, B, C, D en E staan voor de volgende parameters:
A: snelheidstype
B: wegtype
C: bomenfactor
D: afstand tot de wegas (m)
E: stagnerend verkeer (%)

Referentiesituatie 1

straatn Lambertcoördinaten intensiteit
(vt/etm)

fractie A B C  D  E

x y licht mzw(*) zw bus

35 225820 166050 17726 0,9606 0,0113 0,0242 0,0039 e 3a 1 11 0

61 229664 166358 6807 0,9258 0,0213 0,0454 0,0074 b 4 1,25 20 0

66 228934 160878 12228 0,9708 0,0084 0,0179 0,0029 b 2 1,25 20 0

67 228644 161246 12228 0,9708 0,0084 0,0179 0,0029 b 2 1 20 0

133 227809 163669 17276 0,9753 0,0071 0,0151 0,0025 e 3b 1 8 0

134 227802 163748 17628 0,9753 0,0071 0,0151 0,0025 e 3a 1 12 0

205 227982 161954 12241 0,9708 0,0084 0,0179 0,0029 b 2 1,25 16 0

206 228355 161558 12228 0,9708 0,0084 0,0179 0,0029 b 2 1 21 0

221 230300 164250 210 1 0 0 0 b 2 1 8 0

228 231052 164066 4465 0,9722 0,008 0,017 0,0028 b 2 1 6 0

229 231320 163876 4465 0,9722 0,008 0,017 0,0028 b 2 1 7 0

243 227376 166622 878 1 0 0 0 e 3a 1 5 0

246 227366 167332 12671 0,9595 0,0116 0,0248 0,004 e 3a 1 16 0

249 227276 165426 18241 0,9523 0,0137 0,0292 0,0048 e 3b 1 6 0

251 227428 165510 4621 0,9243 0,0218 0,0464 0,0076 e 3a 1 8 0

254 227651 165552 5882 0,9405 0,0171 0,0364 0,006 e 3a 1 7 0

300 226996 163587 14651 0,955 0,013 0,0276 0,0045 e 3a 1,25 18 0

301 227036 163240 12185 0,9586 0,0119 0,0254 0,0041 e 3a 1 9 0

302 227062 163372 12185 0,9586 0,0119 0,0254 0,0041 e 3a 1 10 0

307 227946 164194 28026 0,9537 0,0133 0,0284 0,0046 e 3b 1 7 0

312 228822 165283 6286 0,958 0,0121 0,0257 0,0042 b 3a 1,25 21 0

313 228714 165188 6572 0,9598 0,0115 0,0246 0,004 b 3a 1 20 0

317 226282 165800 6617 0,9754 0,0071 0,0151 0,0025 e 3a 1 15 0

319 227256 165287 19700 0,9554 0,0128 0,0273 0,0045 e 3a 1 8 0

335 227186 164805 16764 0,9504 0,0143 0,0304 0,005 e 3b 1 5 0

429 228165 164302 19147 0,9375 0,018 0,0383 0,0063 e 3b 1 10 0

431 229038 165464 8147 0,9361 0,0184 0,0392 0,0064 b b 1,25 10 0

432 229917 166966 9687 0,9534 0,0134 0,0285 0,0047 b 3b 1 6 0

498 227376 167672 10811 0,9533 0,0134 0,0286 0,0047 e 2 1 16 0

523 232112 165448 22676 0,9404 0,0171 0,0365 0,006 b 2 1 30 0

588 227022 163514 14651 0,955 0,013 0,0276 0,0045 e 3b 1 7 0

591 227048 163445 14651 0,955 0,013 0,0276 0,0045 e 3a 1 12 0

600 227325 166880 11097 0,9545 0,0131 0,0279 0,0046 e 3a 1 15 0

608 228006 164351 6777 0,9863 0,0039 0,0084 0,0014 c 3b 1 6 0
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609 228107 164412 5663 0,9836 0,0047 0,0101 0,0016 c 3b 1 6 0

610 229282 165370 1919 0,9917 0,0024 0,0051 0,0008 b 2 1 6 0

611 229586 164663 18939 0,9307 0,0199 0,0425 0,0069 b 3 1 10 0

612 229610 164862 1964 0,9883 0,0034 0,0072 0,0012 e 3a 1 5 0

614 230099 164821 21855 0,9381 0,0178 0,0379 0,0062 b 2 1 18 0

616 230520 164953 21855 0,9381 0,0178 0,0379 0,0062 b 2 1 11 0

617 229844 166750 7399 0,9317 0,0196 0,0418 0,0068 c 3b 1 5 0

623 231467 163646 3215 0,9661 0,0097 0,0208 0,0034 b 2 1 8 0

624 231404 163788 4465 0,9722 0,008 0,017 0,0028 b 2 1 7 0

632 227126 162872 18610 0,9645 0,0102 0,0217 0,0035 e 3a 1 13 0

639 229040 160696 13658 0,975 0,0072 0,0153 0,0025 e 3b 1 6 0

640 229076 160637 13219 0,9741 0,0074 0,0158 0,0026 e 3a 1 7 0

643 231621 163272 1889 0,9672 0,0094 0,0201 0,0033 b 2 1 10 0

644 231852 162710 6741 0,9792 0,006 0,0127 0,0021 b 2 1 6 0

645 228331 163094 4353 0,9768 0,0067 0,0142 0,0023 b 2 1 12 0

648 229768 162583 4353 0,9768 0,0067 0,0142 0,0023 b 2 1 27 0

659 227799 163859 15286 0,9736 0,0076 0,0162 0,0026 e 3b 1 6 0

791 229441 165156 10816 0,977 0,0066 0,0141 0,0023 e 3a 1 13 0

799 229440 165156 1786 0,991 0,0026 0,0055 0,0009 b 2 1 6 0

800 229513 165083 1964 0,9883 0,0034 0,0072 0,0012 b 2 1 5 0

801 231089 165130 21600 0,9406 0,0171 0,0364 0,0059 b 2 1 10 0

802 230746 165022 20319 0,9549 0,013 0,0276 0,0045 b 2 1 10 0

841 227778 164011 14949 0,973 0,0078 0,0166 0,0027 e 3b 1 5 0

889 226982 163762 15179 0,9616 0,011 0,0235 0,0038 e 3b 1 7 0

890 226978 163814 21732 0,9675 0,0094 0,0199 0,0033 e 3b 1 6 0

898 227005 163140 21590 0,9679 0,0092 0,0196 0,0032 e 3b 1 6 0

899 227002 163101 17181 0,9607 0,0113 0,0241 0,0039 e 3b 1 8 0

903 227361 163080 11352 0,9897 0,003 0,0063 0,001 e 3a 1 12 0

904 227139 162938 7900 0,9862 0,004 0,0085 0,0014 e 3a 1 13 0

906 227692 163320 9295 0,9841 0,0046 0,0098 0,0016 e 3a 1 12 0

907 227586 163230 8526 0,9863 0,0039 0,0084 0,0014 e 3a 1 14 0

909 227768 163414 9798 0,9849 0,0043 0,0093 0,0015 e 3a 1 12 0

910 227792 163538 10393 0,9873 0,0037 0,0078 0,0013 e 3b 1 6 0

911 227880 163592 6883 0,9571 0,0123 0,0263 0,0043 e 3b 1 7 0

916 227988 163440 7361 0,9599 0,0115 0,0245 0,004 b 2 1 16 0

917 228064 163180 8535 0,9636 0,0105 0,0223 0,0036 b 2 1 12 0

954 228532 165052 6572 0,9598 0,0115 0,0246 0,004 b 3a 1,25 12 0

955 228272 164692 4892 0,981 0,0055 0,0116 0,0019 c 3b 1 6 0

961 228392 164894 3016 0,9433 0,0163 0,0347 0,0057 e 2 1 14 0

965 229329 164584 18939 0,9307 0,0199 0,0425 0,0069 b b 1 21 0

966 228982 164476 0 0 0 0 0 e 3a 1 16 0

967 228376 164286 19147 0,9375 0,018 0,0383 0,0063 e 3a 1 17 0

969 228670 164480 2312 0,936 0,0184 0,0392 0,0064 e 3a 1,25 13 0

984 227537 165532 4933 0,929 0,0204 0,0435 0,0071 e 3a 1 8 0

985 227326 165526 4386 0,9202 0,0229 0,0489 0,008 e 3a 1 6 0
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989 227331 166260 11587 0,9564 0,0125 0,0267 0,0044 e 3a 1 15 0

990 227307 165717 13659 0,9619 0,011 0,0234 0,0038 e 3a 1 9 0

993 227340 166654 11097 0,9545 0,0131 0,0279 0,0046 e 3a 1 15 0

999 227109 165348 6307 0,9729 0,0078 0,0166 0,0027 e 3a 1 15 0

1000 226916 165477 5650 0,9712 0,0083 0,0177 0,0029 e 3a 1 18 0

1001 227242 165195 20184 0,9565 0,0125 0,0266 0,0043 e 3a 1 8 0

1002 227228 165106 19700 0,9554 0,0128 0,0273 0,0045 e 3a 1 8 0

1008 226761 165588 6700 0,9757 0,007 0,0149 0,0024 e 3a 1 12 0

1009 226650 165648 5421 0,9699 0,0086 0,0184 0,003 e 3a 1 12 0

1012 227368 167390 11831 0,9566 0,0125 0,0266 0,0043 e 2 1 16 0

1013 227334 167112 12671 0,9595 0,0116 0,0248 0,004 b 3a 1 19 0

1066 227002 164084 30480 0,9419 0,0167 0,0356 0,0058 e 3a 1 17 0

1067 226996 164066 30454 0,9418 0,0167 0,0356 0,0058 e 3a 1 17 0

1068 226984 163995 30518 0,9419 0,0167 0,0356 0,0058 e 3a 1,25 22 0

1069 226976 163884 31703 0,9427 0,0165 0,0351 0,0057 e 3a 1 17 0

1076 229596 164290 1049 0,9704 0,0085 0,0181 0,003 b 2 1 6 0

1077 229234 164313 0 0 0 0 0 b 2 1 12 0

1078 229345 164430 1049 0,9704 0,0085 0,0181 0,003 e 3a 1 7 0

1080 230334 164466 4255 0,9709 0,0084 0,0178 0,0029 b 3a 1 7 0

1118 231848 165350 21531 0,9386 0,0176 0,0376 0,0061 b 3a 1 11 0

1119 231480 165252 21531 0,9386 0,0176 0,0376 0,0061 b 2 1 12 0

1133 227733 164142 18611 0,9779 0,0064 0,0136 0,0022 e 3a 1 10 0

1134 227702 164215 10816 0,977 0,0066 0,0141 0,0023 e 3b 1 6 0

1135 227710 164202 6213 0,92 0,023 0,049 0,008 e 3a 1 10 0

1137 226978 163836 7795 0,9791 0,006 0,0128 0,0021 e 3a 1 10 0

1140 227176 164209 9662 0,9381 0,0178 0,0379 0,0062 e 3a 1 13 0

1141 227660 164258 17928 0,9402 0,0172 0,0366 0,006 e 3a 1 13 0

1143 226978 163694 15179 0,9616 0,011 0,0235 0,0038 e 3a 1,25 19 0

1144 226980 163646 0 0 0 0 0 e 3a 1 19 0

1175 227065 163406 13685 0,9619 0,0109 0,0233 0,0038 e 3a 1 12 0

1176 227065 163366 13468 0,9613 0,0111 0,0237 0,0039 e 3a 1 16 0

1182 227258 162724 14775 0,9616 0,011 0,0235 0,0038 e 3a 1 10 0

1183 228106 162550 6688 0,9489 0,0147 0,0313 0,0051 b 2 1 19 0

1184 227850 162378 6998 0,9478 0,015 0,0319 0,0052 b 2 1 17 0

1185 228136 162886 6989 0,9499 0,0144 0,0307 0,005 b 2 1 15 0

1186 228186 162671 6641 0,9556 0,0128 0,0272 0,0044 b 2 1 21 0

1191 228446 164308 19039 0,9371 0,0181 0,0385 0,0063 e 3a 1 15 0

1192 228600 164357 18778 0,9363 0,0183 0,039 0,0064 e 3a 1 15 0

1195 227136 164450 11406 0,9605 0,0114 0,0242 0,004 e 3b 1 5 0

1217 228566 164672 2312 0,936 0,0184 0,0392 0,0064 e 2 1,25 14 0

1218 228462 164818 2838 0,9397 0,0173 0,0369 0,006 e 2 1,25 14 0

1222 227882 164193 14084 0,9536 0,0133 0,0284 0,0046 e 3b 1 6 0

1223 227782 164192 14001 0,9534 0,0134 0,0286 0,0047 e 3b 1 6 0

1224 227602 162362 12786 0,9568 0,0124 0,0264 0,0043 e 3a 1 9 0

1225 227492 162478 13321 0,9586 0,0119 0,0254 0,0041 e 3a 1 9 0
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1236 227260 164225 15877 0,9349 0,0187 0,0399 0,0065 e 3a 1 13 0

1237 227216 164219 15848 0,9338 0,019 0,0405 0,0066 e 3a 1 17 0

1238 227111 164271 11893 0,9601 0,0115 0,0244 0,004 e 3a 1 6 0

1239 227102 164213 12984 0,9599 0,0115 0,0246 0,004 e 3b 1 5 0

1240 227174 164208 15880 0,9339 0,019 0,0405 0,0066 e 3a 1 13 0

1241 227140 164199 16761 0,9365 0,0183 0,0389 0,0063 e 3a 1 13 0

1250 227098 164182 23766 0,9339 0,019 0,0405 0,0066 e 3a 1 21 0

1251 227050 164136 23798 0,934 0,019 0,0404 0,0066 e 3a 1 21 0

1252 227112 164189 23925 0,9344 0,0189 0,0402 0,0066 e 3a 1 21 0

1264 227288 164226 15891 0,9345 0,0188 0,0401 0,0066 e 3a 1 13 0

1265 227460 164262 15443 0,9361 0,0184 0,0391 0,0064 e 3a 1,25 14 0

1268 228142 164182 3119 1 0 0 0 e 3a 1 9 0

1269 228026 164198 2400 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1270 227972 164322 25888 0,9496 0,0145 0,0309 0,005 e 3b 1 6 0

1271 227973 164256 25239 0,9483 0,0149 0,0317 0,0052 e 3b 1 6 0

1287 227053 162997 18964 0,9644 0,0102 0,0218 0,0036 e 3b 1 6 0

1288 227562 162936 20428 0,9669 0,0095 0,0203 0,0033 e 3b 1 6 0

1323 228344 164174 2043 1 0 0 0 e 3a 1,25 9  0

1324 228758 164248 3024 1 0 0 0 e 3a 1,25 13 0

1337 229198 164544 19982 0,9327 0,0193 0,0412 0,0067 e 3a 1,25 13 0

1345 229148 164529 23521 0,9429 0,0164 0,035 0,0057 b 2 1 20 0

1346 228918 164458 20599 0,9348 0,0188 0,04 0,0065 b 2 1 19 0

924 227834 164272 18069 0,9639 0,0104 0,0221 0,0036 e 3a 1 8 0

925 227901 164240 16431 0,9607 0,0113 0,024 0,0039 e 3a 1 8 0
 (*): mzw: middelzwaar, zw: zwaar, bus: fractie bussen.

Referentiesituatie 2

straatn Lambertcoördinaten intensiteit
(vt/etm)

fractie A B C D E

x y licht mzw(*) zw bus

35 225820 166050 17999 0,9616 0,0111 0,0235 0,0038 e 3a 1 11 0

61 229664 166358 7530 0,9349 0,0187 0,0399 0,0065 b 4 1,25 20 0

66 228934 160878 13776 0,9713 0,0083 0,0176 0,0029 b 2 1,25 20 0

67 228644 161246 13776 0,9713 0,0083 0,0176 0,0029 b 2 1 20 0

133 227809 163669 13790 0,9809 0,0055 0,0117 0,0019 e 3b 1 8 0

134 227802 163748 14149 0,9808 0,0055 0,0118 0,0019 e 3a 1 12 0

205 227982 161954 13808 0,9713 0,0082 0,0176 0,0029 b 2 1,25 16 0

206 228355 161558 13776 0,9713 0,0083 0,0176 0,0029 b 2 1 21 0

221 230300 164250 178 1 0 0 0 b 2 1 8 0

228 231052 164066 4500 0,9689 0,0089 0,0191 0,0031 b 2 1 6 0

229 231320 163876 4500 0,9689 0,0089 0,0191 0,0031 b 2 1 7 0

243 227376 166622 637 1 0 0 0 e 3a 1 5 0

246 227366 167332 12197 0,979 0,006 0,0129 0,0021 e 3a 1 16 0

249 227276 165426 17882 0,9779 0,0064 0,0136 0,0022 e 3b 1 6 0
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251 227428 165510 4935 0,97 0,0086 0,0184 0,003 e 3a 1 8 0

254 227651 165552 6023 0,9754 0,0071 0,0151 0,0025 e 3a 1 7 0

300 226996 163587 14126 0,9571 0,0123 0,0263 0,0043 e 3a 1,25 18 0

301 227036 163240 12013 0,9612 0,0112 0,0238 0,0039 e 3a 1 9 0

302 227062 163372 12013 0,9612 0,0112 0,0238 0,0039 e 3a 1 10 0

307 227946 164194 24464 0,9521 0,0138 0,0294 0,0048 e 3b 1 7 0

312 228822 165283 7302 0,9362 0,0183 0,0391 0,0064 b 3a 1,25 21 0

313 228714 165188 7500 0,9379 0,0179 0,0381 0,0062 b 3a 1 20 0

317 226282 165800 6672 0,9732 0,0077 0,0164 0,0027 e 3a 1 15 0

319 227256 165287 19529 0,9785 0,0062 0,0132 0,0022 e 3a 1 8 0

335 227186 164805 15699 0,9768 0,0067 0,0142 0,0023 e 3b 1 5 0

429 228165 164302 13529 0,9363 0,0183 0,039 0,0064 e 3b 1 10 0

431 229038 165464 9378 0,9462 0,0155 0,033 0,0054 b b 1,25 10 0

432 229917 166966 9783 0,9539 0,0133 0,0282 0,0046 b 3b 1 6 0

498 227376 167672 10351 0,9753 0,0071 0,0151 0,0025 e 2 1 16 0

523 232112 165448 23086 0,9394 0,0174 0,0371 0,0061 b 2 1 30 0

588 227022 163514 14126 0,9571 0,0123 0,0263 0,0043 e 3b 1 7 0

591 227048 163445 14126 0,9571 0,0123 0,0263 0,0043 e 3a 1 12 0

600 227325 166880 10765 0,9762 0,0068 0,0146 0,0024 e 3a 1 15 0

608 228006 164351 8175 0,9639 0,0104 0,0221 0,0036 c 3b 1 6 0

609 228107 164412 6921 0,9574 0,0123 0,0261 0,0043 c 3b 1 6 0

610 229282 165370 2510 0,9968 0,0009 0,002 0,0003 b 2 1 6 0

611 229586 164663 20263 0,9145 0,0246 0,0524 0,0086 b 3 1 10 0

612 229610 164862 2631 0,997 0,0009 0,0019 0,0003 e 3a 1 5 0

614 230099 164821 22749 0,9259 0,0213 0,0454 0,0074 b 2 1 18 0

616 230520 164953 22749 0,9259 0,0213 0,0454 0,0074 b 2 1 11 0

617 229844 166750 8103 0,9395 0,0174 0,037 0,006 c 3b 1 5 0

623 231467 163646 3086 0,9572 0,0123 0,0262 0,0043 b 2 1 8 0

624 231404 163788 4500 0,9689 0,0089 0,0191 0,0031 b 2 1 7 0

632 227126 162872 18282 0,9613 0,0111 0,0237 0,0039 e 3a 1 13 0

639 229040 160696 13696 0,9728 0,0078 0,0167 0,0027 e 3b 1 6 0

640 229076 160637 13537 0,9724 0,0079 0,0169 0,0028 e 3a 1 7 0

643 231621 163272 2249 0,948 0,015 0,0319 0,0052 b 2 1 10 0

644 231852 162710 6540 0,981 0,0055 0,0116 0,0019 b 2 1 6 0

645 228331 163094 3008 0,9947 0,0015 0,0033 0,0005 b 2 1 12 0

648 229768 162583 3008 0,9947 0,0015 0,0033 0,0005 b 2 1 27 0

659 227799 163859 12423 0,9781 0,0063 0,0134 0,0022 e 3b 1 6 0

791 229441 165156 10018 0,9759 0,0069 0,0147 0,0024 e 3a 1 13 0

799 229440 165156 2306 0,9965 0,001 0,0021 0,0003 b 2 1 6 0

800 229513 165083 2631 0,997 0,0009 0,0019 0,0003 b 2 1 5 0

801 231089 165130 22691 0,9305 0,02 0,0426 0,0069 b 2 1 10 0

802 230746 165022 21242 0,9433 0,0163 0,0347 0,0057 b 2 1 10 0

841 227778 164011 12245 0,9778 0,0064 0,0136 0,0022 e 3b 1 5 0

889 226982 163762 14530 0,9743 0,0074 0,0157 0,0026 e 3b 1 7 0

890 226978 163814 20723 0,9786 0,0061 0,0131 0,0021 e 3b 1 6 0
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898 227005 163140 21678 0,9649 0,0101 0,0215 0,0035 e 3b 1 6 0

899 227002 163101 17700 0,9588 0,0119 0,0253 0,0041 e 3b 1 8 0

903 227361 163080 10147 0,9824 0,0051 0,0108 0,0018 e 3a 1 12 0

904 227139 162938 7105 0,9792 0,006 0,0128 0,0021 e 3a 1 13 0

906 227692 163320 7284 0,9701 0,0086 0,0183 0,003 e 3a 1 12 0

907 227586 163230 6538 0,9726 0,0079 0,0168 0,0027 e 3a 1 14 0

909 227768 163414 7812 0,9721 0,008 0,0171 0,0028 e 3a 1 12 0

910 227792 163538 7958 0,9766 0,0067 0,0143 0,0023 e 3b 1 6 0

911 227880 163592 5826 0,9866 0,0038 0,0082 0,0013 e 3b 1 7 0

916 227988 163440 6303 0,9876 0,0036 0,0076 0,0012 b 2 1 16 0

917 228064 163180 8437 0,9861 0,004 0,0085 0,0014 b 2 1 12 0

954 228532 165052 7500 0,9379 0,0179 0,0381 0,0062 b 3a 1,25 12 0

955 228272 164692 6011 0,9509 0,0141 0,0301 0,0049 c 3b 1 6 0

961 228392 164894 2876 0,9405 0,0171 0,0364 0,0059 e 2 1 14 0

965 229329 164584 20263 0,9145 0,0246 0,0524 0,0086 b b 1 21 0

966 228982 164476 0 0 0 0 0 e 3a 1 16 0

967 228376 164286 13529 0,9363 0,0183 0,039 0,0064 e 3a 1 17 0

969 228670 164480 2268 0,9347 0,0188 0,04 0,0065 e 3a 1,25 13 0

984 227537 165532 5272 0,9719 0,0081 0,0172 0,0028 e 3a 1 8 0

985 227326 165526 4820 0,9693 0,0088 0,0188 0,0031 e 3a 1 6 0

989 227331 166260 11402 0,9775 0,0065 0,0138 0,0022 e 3a 1 15 0

990 227307 165717 13292 0,9807 0,0055 0,0118 0,0019 e 3a 1 9 0

993 227340 166654 10765 0,9762 0,0068 0,0146 0,0024 e 3a 1 15 0

999 227109 165348 6507 0,9714 0,0082 0,0175 0,0029 e 3a 1 15 0

1000 226916 165477 5991 0,9701 0,0086 0,0183 0,003 e 3a 1 18 0

1001 227242 165195 19974 0,979 0,006 0,0129 0,0021 e 3a 1 8 0

1002 227228 165106 19529 0,9785 0,0062 0,0132 0,0022 e 3a 1 8 0

1008 226761 165588 6767 0,9735 0,0076 0,0162 0,0026 e 3a 1 12 0

1009 226650 165648 5749 0,9689 0,009 0,0191 0,0031 e 3a 1 12 0

1012 227368 167390 11389 0,9775 0,0065 0,0138 0,0022 e 2 1 16 0

1013 227334 167112 12197 0,979 0,006 0,0129 0,0021 b 3a 1 19 0

1066 227002 164084 29924 0,9481 0,0149 0,0318 0,0052 e 3a 1 17 0

1067 226996 164066 30305 0,949 0,0147 0,0312 0,0051 e 3a 1 17 0

1068 226984 163995 30375 0,9491 0,0146 0,0312 0,0051 e 3a 1,25 22 0

1069 226976 163884 31345 0,9492 0,0146 0,0311 0,0051 e 3a 1 17 0

1076 229596 164290 981 0,9602 0,0114 0,0244 0,004 b 2 1 6 0

1077 229234 164313 0 0 0 0 0 b 2 1 12 0

1078 229345 164430 981 0,9602 0,0114 0,0244 0,004 e 3a 1 7 0

1080 230334 164466 4314 0,9694 0,0088 0,0187 0,0031 b 3a 1 7 0

1118 231848 165350 22819 0,9292 0,0204 0,0434 0,0071 b 3a 1 11 0

1119 231480 165252 22819 0,9292 0,0204 0,0434 0,0071 b 2 1 12 0

1133 227733 164142 16107 0,9817 0,0053 0,0112 0,0018 e 3a 1 10 0

1134 227702 164215 10018 0,9759 0,0069 0,0147 0,0024 e 3b 1 6 0

1135 227710 164202 5990 0,917 0,0239 0,0508 0,0083 e 3a 1 10 0

1137 226978 163836 6096 0,9898 0,0029 0,0062 0,001 e 3a 1 10 0
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1140 227176 164209 10071 0,9398 0,0173 0,0369 0,006 e 3a 1 13 0

1141 227660 164258 18479 0,9428 0,0164 0,035 0,0057 e 3a 1 13 0

1143 226978 163694 14530 0,9743 0,0074 0,0157 0,0026 e 3a 1,25 19 0

1144 226980 163646 0 0 0 0 0 e 3a 1 19 0

1175 227065 163406 12933 0,9627 0,0107 0,0228 0,0037 e 3a 1 12 0

1176 227065 163366 12710 0,9621 0,0109 0,0232 0,0038 e 3a 1 16 0

1182 227258 162724 16268 0,9618 0,011 0,0234 0,0038 e 3a 1 10 0

1183 228106 162550 9185 0,9197 0,0231 0,0492 0,008 b 2 1 19 0

1184 227850 162378 9432 0,9259 0,0213 0,0454 0,0074 b 2 1 17 0

1185 228136 162886 10284 0,9192 0,0232 0,0495 0,0081 b 2 1 15 0

1186 228186 162671 9330 0,9176 0,0237 0,0505 0,0082 b 2 1 21 0

1191 228446 164308 13465 0,936 0,0184 0,0392 0,0064 e 3a 1 15 0

1192 228600 164357 13364 0,9355 0,0185 0,0395 0,0065 e 3a 1 15 0

1195 227136 164450 10380 0,9805 0,0056 0,0119 0,0019 e 3b 1 5 0

1217 228566 164672 2268 0,9347 0,0188 0,04 0,0065 e 2 1,25 14 0

1218 228462 164818 2660 0,9357 0,0185 0,0394 0,0064 e 2 1,25 14 0

1222 227882 164193 12131 0,9539 0,0132 0,0282 0,0046 e 3b 1 6 0

1223 227782 164192 12074 0,9537 0,0133 0,0284 0,0046 e 3b 1 6 0

1224 227602 162362 14864 0,9592 0,0117 0,025 0,0041 e 3a 1 9 0

1225 227492 162478 15240 0,9602 0,0114 0,0244 0,004 e 3a 1 9 0

1236 227260 164225 16166 0,9375 0,018 0,0383 0,0062 e 3a 1 13 0

1237 227216 164219 16102 0,9373 0,018 0,0384 0,0063 e 3a 1 17 0

1238 227111 164271 10899 0,98 0,0058 0,0123 0,002 e 3a 1 6 0

1239 227102 164213 11871 0,9764 0,0068 0,0144 0,0024 e 3b 1 5 0

1240 227174 164208 16064 0,9371 0,0181 0,0385 0,0063 e 3a 1 13 0

1241 227140 164199 16624 0,9392 0,0175 0,0372 0,0061 e 3a 1 13 0

1250 227098 164182 23689 0,9442 0,016 0,0342 0,0056 e 3a 1 21 0

1251 227050 164136 23689 0,9442 0,016 0,0342 0,0056 e 3a 1 21 0

1252 227112 164189 23689 0,9442 0,016 0,0342 0,0056 e 3a 1 21 0

1264 227288 164226 16397 0,9379 0,0178 0,038 0,0062 e 3a 1 13 0

1265 227460 164262 16332 0,9401 0,0172 0,0367 0,006 e 3a 1,25 14 0

1268 228142 164182 3711 1 0 0 0 e 3a 1 9 0

1269 228026 164198 2998 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1270 227972 164322 21656 0,9462 0,0155 0,033 0,0054 e 3b 1 6 0

1271 227973 164256 21032 0,9446 0,0159 0,034 0,0055 e 3b 1 6 0

1287 227053 162997 19522 0,9622 0,0109 0,0232 0,0038 e 3b 1 6 0

1288 227562 162936 20986 0,9648 0,0101 0,0215 0,0035 e 3b 1 6 0

1323 228344 164174 2591 1 0 0 0 e 3a 1,25 9 0

1324 228758 164248 2546 1 0 0 0 e 3a 1,25 13 0

1337 229198 164544 21244 0,9166 0,024 0,0511 0,0083 e 3a 1,25 13 0

1345 229148 164529 15464 0,9352 0,0186 0,0397 0,0065 b 2 1 20 0

1346 228918 164458 14993 0,9332 0,0192 0,0409 0,0067 b 2 1 19 0

924 227834 164272 16739 0,9629 0,0107 0,0227 0,0037 e 3a 1 8 0

925 227901 164240 15085 0,9583 0,012 0,0256 0,0042 e 3a 1 8 0
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Toekomstige situatie 1

straatn Lambertcoördinaten intensiteit
(vt/etm)

fractie A B C D E
x y licht mzw(*) zw bus

35 225820 166050 18614 0,9445 0,016 0,034 0,0055 e 3a 1 11 0

61 229664 166358 9764 0,9459 0,0155 0,0331 0,0054 b 4 1,25 20 0

66 228934 160878 12175 0,9719 0,0081 0,0172 0,0028 b 2 1,25 20 0

67 228644 161246 12175 0,9719 0,0081 0,0172 0,0028 b 2 1 20 0

133 227809 163669 16006 0,9723 0,008 0,017 0,0028 e 3b 1 8 0

134 227802 163748 16352 0,9724 0,0079 0,0169 0,0028 e 3a 1 12 0

205 227982 161954 12213 0,972 0,0081 0,0172 0,0028 b 2 1,25 16 0

206 228355 161558 12175 0,9719 0,0081 0,0172 0,0028 b 2 1 21 0

221 230300 164250 210 1 0 0 0 b 2 1 8 0

228 231052 164066 4414 0,9719 0,0081 0,0172 0,0028 b 2 1 6 0

229 231320 163876 4414 0,9719 0,0081 0,0172 0,0028 b 2 1 7 0

243 227376 166622 267 1 0 0 0 e 3a 1 5 0

246 227366 167332 12445 0,9544 0,0131 0,0279 0,0046 e 3a 1 16 0

249 227276 165426 14405 0,9606 0,0113 0,0241 0,0039 e 3b 1 6 0

251 227428 165510 605 1 0 0 0 e 3a 1 8 0

254 227651 165552 0 0 0 0 0 e 3a 1 7 0

300 226996 163587 14216 0,9546 0,013 0,0278 0,0045 e 3a 1,25 18 0

301 227036 163240 12158 0,9566 0,0125 0,0266 0,0043 e 3a 1 9 0

302 227062 163372 12158 0,9566 0,0125 0,0266 0,0043 e 3a 1 10 0

307 227946 164194 24828 0,9653 0,01 0,0213 0,0035 e 3b 1 7 0

312 228822 165283 4972 0,9922 0,0023 0,0048 0,0008 b 3a 1,25 21 0

313 228714 165188 5068 0,9923 0,0022 0,0047 0,0008 b 3a 1 20 0

317 226282 165800 6959 0,9274 0,0209 0,0444 0,0073 e 3a 1 15 0

319 227256 165287 20292 0,9498 0,0144 0,0307 0,005 e 3a 1 8 0

335 227186 164805 16220 0,9497 0,0145 0,0308 0,005 e 3b 1 5 0

429 228165 164302 15433 0,9466 0,0154 0,0327 0,0053 e 3b 1 10 0

431 229038 165464 9917 0,9468 0,0153 0,0326 0,0053 b b 1,25 10 0

432 229917 166966 9853 0,9542 0,0132 0,028 0,0046 b 3b 1 6 0

498 227376 167672 10923 0,9481 0,0149 0,0318 0,0052 e 2 1 16 0

523 232112 165448 22305 0,9429 0,0164 0,035 0,0057 b 2 1 30 0

588 227022 163514 14216 0,9546 0,013 0,0278 0,0045 e 3b 1 7 0

591 227048 163445 14216 0,9546 0,013 0,0278 0,0045 e 3a 1 12 0

600 227325 166880 11636 0,9513 0,014 0,0298 0,0049 e 3a 1 15 0

608 228006 164351 6264 0,9938 0,0018 0,0038 0,0006 c 3b 1 6 0

609 228107 164412 5004 0,9922 0,0022 0,0048 0,0008 c 3b 1 6 0

610 229282 165370 681 1 0 0 0 b 2 1 6 0

611 229586 164663 19582 0,9329 0,0193 0,0411 0,0067 b 3 1 10 0

612 229610 164862 656 1 0 0 0 e 3a 1 5 0

614 230099 164821 21317 0,9373 0,018 0,0384 0,0063 b 2 1 18 0

616 230520 164953 21317 0,9373 0,018 0,0384 0,0063 b 2 1 11 0



Bijlage 5 - Lucht

Pagina 415 van 431

617 229844 166750 10032 0,9474 0,0151 0,0322 0,0053 c 3b 1 5 0

623 231467 163646 3191 0,9633 0,0105 0,0225 0,0037 b 2 1 8 0

624 231404 163788 4414 0,9719 0,0081 0,0172 0,0028 b 2 1 7 0

632 227126 162872 18076 0,9656 0,0099 0,0211 0,0034 e 3a 1 13 0

639 229040 160696 13639 0,9749 0,0072 0,0154 0,0025 e 3b 1 6 0

640 229076 160637 13200 0,9741 0,0074 0,0159 0,0026 e 3a 1 7 0

643 231621 163272 1833 0,9618 0,011 0,0234 0,0038 b 2 1 10 0

644 231852 162710 6755 0,9781 0,0063 0,0134 0,0022 b 2 1 6 0

645 228331 163094 4420 0,9735 0,0076 0,0162 0,0026 b 2 1 12 0

648 229768 162583 4420 0,9735 0,0076 0,0162 0,0026 b 2 1 27 0

659 227799 163859 14975 0,9704 0,0085 0,0181 0,003 e 3b 1 6 0

791 229441 165156 11280 0,9684 0,0091 0,0194 0,0032 e 3a 1 13 0

799 229440 165156 509 1 0 0 0 b 2 1 6 0

800 229513 165083 656 1 0 0 0 b 2 1 5 0

801 231089 165130 21553 0,9427 0,0165 0,0351 0,0057 b 2 1 10 0

802 230746 165022 19833 0,9577 0,0122 0,0259 0,0042 b 2 1 10 0

841 227778 164011 14727 0,9699 0,0086 0,0184 0,003 e 3b 1 5 0

889 226982 163762 15654 0,9658 0,0098 0,021 0,0034 e 3b 1 7 0

890 226978 163814 22327 0,9739 0,0075 0,016 0,0026 e 3b 1 6 0

898 227005 163140 21169 0,9655 0,0099 0,0211 0,0034 e 3b 1 6 0

899 227002 163101 17749 0,9597 0,0116 0,0247 0,004 e 3b 1 8 0

903 227361 163080 10310 0,9872 0,0037 0,0078 0,0013 e 3a 1 12 0

904 227139 162938 7749 0,9849 0,0043 0,0092 0,0015 e 3a 1 13 0

906 227692 163320 7981 0,9786 0,0062 0,0131 0,0021 e 3a 1 12 0

907 227586 163230 7248 0,9818 0,0052 0,0112 0,0018 e 3a 1 14 0

909 227768 163414 8548 0,98 0,0058 0,0123 0,002 e 3a 1 12 0

910 227792 163538 8952 0,9827 0,005 0,0106 0,0017 e 3b 1 6 0

911 227880 163592 7049 0,9582 0,012 0,0256 0,0042 e 3b 1 7 0

916 227988 163440 7507 0,9607 0,0113 0,0241 0,0039 b 2 1 16 0

917 228064 163180 8764 0,9645 0,0102 0,0217 0,0035 b 2 1 12 0

954 228532 165052 5068 0,9923 0,0022 0,0047 0,0008 b 3a 1,25 12 0

955 228272 164692 3763 0,9896 0,003 0,0063 0,001 c 3b 1 6 0

961 228392 164894 1018 1 0 0 0 e 2 1 14 0

965 229329 164584 19582 0,9329 0,0193 0,0411 0,0067 b b 1 21 0

966 228982 164476 0 0 0 0 0 e 3a 1 16 0

967 228376 164286 15433 0,9466 0,0154 0,0327 0,0053 e 3a 1 17 0

969 228670 164480 757 1 0 0 0 e 3a 1,25 13 0

984 227537 165532 1343 1 0 0 0 e 3a 1 8 0

985 227326 165526 1680 1 0 0 0 e 3a 1 6 0

989 227331 166260 11827 0,9521 0,0138 0,0294 0,0048 e 3a 1 15 0

990 227307 165717 12610 0,955 0,0129 0,0275 0,0045 e 3a 1 9 0

993 227340 166654 11636 0,9513 0,014 0,0298 0,0049 e 3a 1 15 0

999 227109 165348 8548 0,9382 0,0178 0,0378 0,0062 e 3a 1 15 0

1000 226916 165477 7348 0,9313 0,0198 0,0421 0,0069 e 3a 1 18 0

1001 227242 165195 21145 0,9519 0,0138 0,0295 0,0048 e 3a 1 8 0
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1002 227228 165106 20292 0,9498 0,0144 0,0307 0,005 e 3a 1 8 0

1008 226761 165588 7036 0,9282 0,0206 0,044 0,0072 e 3a 1 12 0

1009 226650 165648 7112 0,929 0,0204 0,0435 0,0071 e 3a 1 12 0

1012 227368 167390 11834 0,9521 0,0138 0,0293 0,0048 e 2 1 16 0

1013 227334 167112 12445 0,9544 0,0131 0,0279 0,0046 b 3a 1 19 0

1066 227002 164084 31361 0,9542 0,0132 0,0281 0,0046 e 3a 1 17 0

1067 226996 164066 31526 0,9544 0,0131 0,0279 0,0046 e 3a 1 17 0

1068 226984 163995 31590 0,9545 0,0131 0,0279 0,0045 e 3a 1,25 22 0

1069 226976 163884 32762 0,9549 0,013 0,0276 0,0045 e 3a 1 17 0

1076 229596 164290 1148 0,9591 0,0118 0,0251 0,0041 b 2 1 6 0

1077 229234 164313 0 0 0 0 0 b 2 1 12 0

1078 229345 164430 1148 0,9591 0,0118 0,0251 0,0041 e 3a 1 7 0

1080 230334 164466 4211 0,9706 0,0085 0,018 0,0029 b 3a 1 7 0

1118 231848 165350 21445 0,9409 0,017 0,0362 0,0059 b 3a 1 11 0

1119 231480 165252 21445 0,9409 0,017 0,0362 0,0059 b 2 1 12 0

1133 227733 164142 18020 0,9767 0,0067 0,0143 0,0023 e 3a 1 10 0

1134 227702 164215 11280 0,9684 0,0091 0,0194 0,0032 e 3b 1 6 0

1135 227710 164202 6226 0,96 0,0115 0,0245 0,004 e 3a 1 10 0

1137 226978 163836 6731 0,992 0,0023 0,0049 0,0008 e 3a 1 10 0

1140 227176 164209 10764 0,9575 0,0122 0,0261 0,0043 e 3a 1 13 0

1141 227660 164258 18513 0,9534 0,0134 0,0285 0,0047 e 3a 1 13 0

1143 226978 163694 15654 0,9658 0,0098 0,021 0,0034 e 3a 1,25 19 0

1144 226980 163646 0 0 0 0 0 e 3a 1 19 0

1175 227065 163406 13677 0,9596 0,0116 0,0247 0,004 e 3a 1 12 0

1176 227065 163366 13466 0,9596 0,0116 0,0247 0,004 e 3a 1 16 0

1182 227258 162724 14526 0,961 0,0112 0,0239 0,0039 e 3a 1 10 0

1183 228106 162550 6226 0,9427 0,0165 0,0351 0,0057 b 2 1 19 0

1184 227850 162378 6581 0,9421 0,0166 0,0355 0,0058 b 2 1 17 0

1185 228136 162886 7014 0,9457 0,0156 0,0333 0,0054 b 2 1 15 0

1186 228186 162671 6188 0,9484 0,0148 0,0316 0,0052 b 2 1 21 0

1191 228446 164308 15604 0,9472 0,0152 0,0323 0,0053 e 3a 1 15 0

1192 228600 164357 15426 0,9466 0,0154 0,0327 0,0053 e 3a 1 15 0

1195 227136 164450 11772 0,963 0,0106 0,0226 0,0037 e 3b 1 5 0

1217 228566 164672 757 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1218 228462 164818 757 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1222 227882 164193 13015 0,9767 0,0067 0,0143 0,0023 e 3b 1 6 0

1223 227782 164192 12945 0,9766 0,0067 0,0143 0,0023 e 3b 1 6 0

1224 227602 162362 12511 0,9565 0,0125 0,0266 0,0043 e 3a 1 9 0

1225 227492 162478 13058 0,9583 0,012 0,0255 0,0042 e 3a 1 9 0

1236 227260 164225 16292 0,958 0,0121 0,0257 0,0042 e 3a 1 13 0

1237 227216 164219 16228 0,9579 0,0121 0,0258 0,0042 e 3a 1 17 0

1238 227111 164271 12189 0,9624 0,0108 0,023 0,0038 e 3a 1 6 0

1239 227102 164213 12828 0,9606 0,0113 0,0241 0,0039 e 3b 1 5 0

1240 227174 164208 16188 0,9582 0,012 0,0256 0,0042 e 3a 1 13 0

1241 227140 164199 17100 0,96 0,0115 0,0245 0,004 e 3a 1 13 0
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1250 227098 164182 24170 0,9505 0,0142 0,0303 0,005 e 3a 1 21 0

1251 227050 164136 24170 0,9505 0,0142 0,0303 0,005 e 3a 1 21 0

1252 227112 164189 24170 0,9505 0,0142 0,0303 0,005 e 3a 1 21 0

1264 227288 164226 16438 0,9584 0,012 0,0255 0,0042 e 3a 1 13 0

1265 227460 164262 16628 0,9593 0,0117 0,0249 0,0041 e 3a 1,25 14 0

1268 228142 164182 3310 1 0 0 0 e 3a 1 9 0

1269 228026 164198 2934 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1270 227972 164322 21639 0,9602 0,0115 0,0244 0,004 e 3b 1 6 0

1271 227973 164256 21454 0,9598 0,0116 0,0246 0,004 e 3b 1 6 0

1287 227053 162997 19073 0,9625 0,0108 0,023 0,0037 e 3b 1 6 0

1288 227562 162936 20589 0,9649 0,0101 0,0215 0,0035 e 3b 1 6 0

1323 228344 164174 3138 1 0 0 0 e 3a 1,25 9 0

1324 228758 164248 2705 1 0 0 0 e 3a 1,25 13 0

1337 229198 164544 20723 0,9344 0,0189 0,0402 0,0066 e 3a 1,25 13 0

1345 229148 164529 17161 0,9529 0,0135 0,0288 0,0047 b 2 1 20 0

1346 228918 164458 15741 0,9487 0,0148 0,0314 0,0051 b 2 1 19 0

924 227834 164272 15830 0,9647 0,0102 0,0216 0,0035 e 3a 1 8 0

925 227901 164240 14416 0,9612 0,0112 0,0238 0,0039 e 3a 1 8 0

Toekomstige situatie 2

straatn Lambertcoördinaten intensiteit
(vt/etm)

fractie A B C D E
x y licht mzw(*) zw bus

35 225820 166050 18411 0,9612 0,0112 0,0238 0,0039 e 3a 1 11 0

61 229664 166358 9869 0,9449 0,0158 0,0338 0,0055 b 4 1,25 20 0

66 228934 160878 13719 0,9711 0,0083 0,0177 0,0029 b 2 1,25 20 0

67 228644 161246 13719 0,9711 0,0083 0,0177 0,0029 b 2 1 20 0

133 227809 163669 12611 0,9914 0,0025 0,0053 0,0009 e 3b 1 8 0

134 227802 163748 12969 0,991 0,0026 0,0055 0,0009 e 3a 1 12 0

205 227982 161954 13744 0,9712 0,0083 0,0176 0,0029 b 2 1,25 16 0

206 228355 161558 13719 0,9711 0,0083 0,0177 0,0029 b 2 1 21 0

221 230300 164250 178 1 0 0 0 b 2 1 8 0

228 231052 164066 4403 0,97 0,0086 0,0184 0,003 b 2 1 6 0

229 231320 163876 4403 0,97 0,0086 0,0184 0,003 b 2 1 7 0

243 227376 166622 274 1 0 0 0 e 3a 1 5 0

246 227366 167332 11784 0,9783 0,0062 0,0133 0,0022 e 3a 1 16 0

249 227276 165426 13795 0,9814 0,0053 0,0114 0,0019 e 3b 1 6 0

251 227428 165510 611 1 0 0 0 e 3a 1 8 0

254 227651 165552 0 0 0 0 0 e 3a 1 7 0

300 226996 163587 13602 0,9668 0,0095 0,0203 0,0033 e 3a 1,25 18 0

301 227036 163240 11590 0,9732 0,0077 0,0164 0,0027 e 3a 1 9 0

302 227062 163372 11590 0,9732 0,0077 0,0164 0,0027 e 3a 1 10 0

307 227946 164194 21479 0,9537 0,0133 0,0284 0,0046 e 3b 1 7 0

312 228822 165283 4137 1 0 0 0 b 3a 1,25 21 0

313 228714 165188 3851 1 0 0 0 b 3a 1 20 0
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317 226282 165800 6809 0,9703 0,0085 0,0182 0,003 e 3a 1 15 0

319 227256 165287 19581 0,9655 0,0099 0,0211 0,0035 e 3a 1 8 0

335 227186 164805 15883 0,9618 0,011 0,0234 0,0038 e 3b 1 5 0

429 228165 164302 12515 0,9211 0,0227 0,0483 0,0079 e 3b 1 10 0

431 229038 165464 10192 0,9474 0,0151 0,0322 0,0053 b b 1,25 10 0

432 229917 166966 9974 0,9548 0,013 0,0277 0,0045 b 3b 1 6 0

498 227376 167672 10224 0,9756 0,007 0,0149 0,0024 e 2 1 16 0

523 232112 165448 23198 0,9387 0,0176 0,0375 0,0061 b 2 1 30 0

588 227022 163514 13602 0,9668 0,0095 0,0203 0,0033 e 3b 1 7 0

591 227048 163445 13602 0,9668 0,0095 0,0203 0,0033 e 3a 1 12 0

600 227325 166880 10994 0,9767 0,0067 0,0143 0,0023 e 3a 1 15 0

608 228006 164351 5328 1 0 0 0 c 3b 1 6 0

609 228107 164412 4017 1 0 0 0 c 3b 1 6 0

610 229282 165370 961 1 0 0 0 b 2 1 6 0

611 229586 164663 22116 0,9227 0,0222 0,0473 0,0077 b 3 1 10 0

612 229610 164862 1077 0,9926 0,0021 0,0045 0,0007 e 3a 1 5 0

614 230099 164821 23070 0,9279 0,0207 0,0442 0,0072 b 2 1 18 0

616 230520 164953 23070 0,9279 0,0207 0,0442 0,0072 b 2 1 11 0

617 229844 166750 10111 0,9462 0,0155 0,033 0,0054 c 3b 1 5 0

623 231467 163646 2969 0,9582 0,012 0,0256 0,0042 b 2 1 8 0

624 231404 163788 4403 0,97 0,0086 0,0184 0,003 b 2 1 7 0

632 227126 162872 17567 0,9726 0,0079 0,0168 0,0027 e 3a 1 13 0

639 229040 160696 13804 0,973 0,0078 0,0166 0,0027 e 3b 1 6 0

640 229076 160637 13530 0,9724 0,0079 0,0169 0,0028 e 3a 1 7 0

643 231621 163272 2140 0,9491 0,0146 0,0312 0,0051 b 2 1 10 0

644 231852 162710 6425 0,9818 0,0052 0,0112 0,0018 b 2 1 6 0

645 228331 163094 3148 0,9949 0,0015 0,0031 0,0005 b 2 1 12 0

648 229768 162583 3148 0,9949 0,0015 0,0031 0,0005 b 2 1 27 0

659 227799 163859 11575 0,9899 0,0029 0,0062 0,001 e 3b 1 6 0

791 229441 165156 9845 0,9906 0,0027 0,0058 0,0009 e 3a 1 13 0

799 229440 165156 751 1 0 0 0 b 2 1 6 0

800 229513 165083 1077 0,9926 0,0021 0,0045 0,0007 b 2 1 5 0

801 231089 165130 22942 0,9306 0,02 0,0425 0,0069 b 2 1 10 0

802 230746 165022 21433 0,9442 0,0161 0,0342 0,0056 b 2 1 10 0

841 227778 164011 11352 0,9897 0,003 0,0063 0,001 e 3b 1 5 0

889 226982 163762 14543 0,9765 0,0068 0,0144 0,0024 e 3b 1 7 0

890 226978 163814 21114 0,9798 0,0058 0,0124 0,002 e 3b 1 6 0

898 227005 163140 21194 0,9758 0,007 0,0148 0,0024 e 3b 1 6 0

899 227002 163101 17825 0,9717 0,0081 0,0174 0,0028 e 3b 1 8 0

903 227361 163080 9383 0,9925 0,0021 0,0046 0,0007 e 3a 1 12 0

904 227139 162938 6854 0,991 0,0026 0,0055 0,0009 e 3a 1 13 0

906 227692 163320 6684 0,9837 0,0047 0,01 0,0016 e 3a 1 12 0

907 227586 163230 5926 0,9882 0,0034 0,0072 0,0012 e 3a 1 14 0

909 227768 163414 7200 0,9849 0,0044 0,0093 0,0015 e 3a 1 12 0

910 227792 163538 7589 0,9897 0,003 0,0063 0,001 e 3b 1 6 0
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911 227880 163592 5021 0,9938 0,0018 0,0038 0,0006 e 3b 1 7 0

916 227988 163440 5473 0,9943 0,0016 0,0035 0,0006 b 2 1 16 0

917 228064 163180 7427 0,9917 0,0024 0,0051 0,0008 b 2 1 12 0

954 228532 165052 3851 1 0 0 0 b 3a 1,25 12 0

955 228272 164692 2756 1 0 0 0 c 3b 1 6 0

961 228392 164894 1038 1 0 0 0 e 2 1 14 0

965 229329 164584 22116 0,9227 0,0222 0,0473 0,0077 b b 1 21 0

966 228982 164476 0 0 0 0 0 e 3a 1 16 0

967 228376 164286 12515 0,9211 0,0227 0,0483 0,0079 e 3a 1 17 0

969 228670 164480 770 1 0 0 0 e 3a 1,25 13 0

984 227537 165532 1356 1 0 0 0 e 3a 1 8 0

985 227326 165526 1693 1 0 0 0 e 3a 1 6 0

989 227331 166260 11179 0,9771 0,0066 0,014 0,0023 e 3a 1 15 0

990 227307 165717 11975 0,9786 0,0061 0,0131 0,0021 e 3a 1 9 0

993 227340 166654 10994 0,9767 0,0067 0,0143 0,0023 e 3a 1 15 0

999 227109 165348 8061 0,9721 0,008 0,0171 0,0028 e 3a 1 15 0

1000 226916 165477 7178 0,9719 0,0081 0,0172 0,0028 e 3a 1 18 0

1001 227242 165195 20587 0,9672 0,0094 0,0201 0,0033 e 3a 1 8 0

1002 227228 165106 19581 0,9655 0,0099 0,0211 0,0035 e 3a 1 8 0

1008 226761 165588 6905 0,9707 0,0084 0,0179 0,0029 e 3a 1 12 0

1009 226650 165648 6943 0,9709 0,0084 0,0178 0,0029 e 3a 1 12 0

1012 227368 167390 11192 0,9771 0,0066 0,014 0,0023 e 2 1 16 0

1013 227334 167112 11784 0,9783 0,0062 0,0133 0,0022 b 3a 1 19 0

1066 227002 164084 30508 0,9447 0,0159 0,0338 0,0055 e 3a 1 17 0

1067 226996 164066 30680 0,945 0,0158 0,0337 0,0055 e 3a 1 17 0

1068 226984 163995 30744 0,9452 0,0158 0,0336 0,0055 e 3a 1,25 22 0

1069 226976 163884 31831 0,9451 0,0158 0,0336 0,0055 e 3a 1 17 0

1076 229596 164290 1007 0,9613 0,0111 0,0237 0,0039 b 2 1 6 0

1077 229234 164313 0 0 0 0 0 b 2 1 12 0

1078 229345 164430 1007 0,9613 0,0111 0,0237 0,0039 e 3a 1 7 0

1080 230334 164466 4219 0,9687 0,009 0,0192 0,0031 b 3a 1 7 0

1118 231848 165350 23133 0,9298 0,0202 0,043 0,007 b 3a 1 11 0

1119 231480 165252 23133 0,9298 0,0202 0,043 0,007 b 2 1 12 0

1133 227733 164142 15267 0,9919 0,0023 0,005 0,0008 e 3a 1 10 0

1134 227702 164215 9845 0,9906 0,0027 0,0058 0,0009 e 3b 1 6 0

1135 227710 164202 5905 0,9065 0,0269 0,0573 0,0093 e 3a 1 10 0

1137 226978 163836 5421 0,9958 0,0012 0,0026 0,0004 e 3a 1 10 0

1140 227176 164209 10510 0,9394 0,0174 0,0371 0,0061 e 3a 1 13 0

1141 227660 164258 18087 0,9424 0,0165 0,0353 0,0058 e 3a 1 13 0

1143 226978 163694 14543 0,9765 0,0068 0,0144 0,0024 e 3a 1,25 19 0

1144 226980 163646 0 0 0 0 0 e 3a 1 19 0

1175 227065 163406 12891 0,9753 0,0071 0,0152 0,0025 e 3a 1 12 0

1176 227065 163366 12673 0,9755 0,0071 0,015 0,0025 e 3a 1 16 0

1182 227258 162724 15846 0,9725 0,0079 0,0168 0,0027 e 3a 1 10 0

1183 228106 162550 8935 0,9382 0,0178 0,0378 0,0062 b 2 1 19 0
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1184 227850 162378 9264 0,9455 0,0157 0,0334 0,0055 b 2 1 17 0

1185 228136 162886 9998 0,934 0,019 0,0404 0,0066 b 2 1 15 0

1186 228186 162671 9087 0,9358 0,0184 0,0393 0,0064 b 2 1 21 0

1191 228446 164308 12846 0,9232 0,0221 0,0471 0,0077 e 3a 1 15 0

1192 228600 164357 12769 0,9227 0,0222 0,0473 0,0077 e 3a 1 15 0

1195 227136 164450 11507 0,9703 0,0085 0,0182 0,003 e 3b 1 5 0

1217 228566 164672 770 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1218 228462 164818 770 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1222 227882 164193 11390 0,9495 0,0145 0,0309 0,005 e 3b 1 6 0

1223 227782 164192 11320 0,9492 0,0146 0,0311 0,0051 e 3b 1 6 0

1224 227602 162362 14641 0,9708 0,0084 0,0179 0,0029 e 3a 1 9 0

1225 227492 162478 14991 0,9715 0,0082 0,0174 0,0028 e 3a 1 9 0

1236 227260 164225 15958 0,9338 0,019 0,0406 0,0066 e 3a 1 13 0

1237 227216 164219 15837 0,9333 0,0192 0,0409 0,0067 e 3a 1 17 0

1238 227111 164271 11929 0,9701 0,0086 0,0183 0,003 e 3a 1 6 0

1239 227102 164213 12518 0,9702 0,0086 0,0183 0,003 e 3b 1 5 0

1240 227174 164208 15761 0,9329 0,0193 0,0411 0,0067 e 3a 1 13 0

1241 227140 164199 16245 0,9349 0,0187 0,0399 0,0065 e 3a 1 13 0

1250 227098 164182 23628 0,9388 0,0176 0,0375 0,0061 e 3a 1 21 0

1251 227050 164136 23628 0,9388 0,0176 0,0375 0,0061 e 3a 1 21 0

1252 227112 164189 23628 0,9388 0,0176 0,0375 0,0061 e 3a 1 21 0

1264 227288 164226 15973 0,9329 0,0193 0,0411 0,0067 e 3a 1 13 0

1265 227460 164262 16036 0,9356 0,0185 0,0395 0,0064 e 3a 1,25 14 0

1268 228142 164182 3768 1 0 0 0 e 3a 1 9 0

1269 228026 164198 3495 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1270 227972 164322 17785 0,9445 0,016 0,034 0,0055 e 3b 1 6 0

1271 227973 164256 17607 0,9439 0,0161 0,0343 0,0056 e 3b 1 6 0

1287 227053 162997 19299 0,973 0,0078 0,0165 0,0027 e 3b 1 6 0

1288 227562 162936 20757 0,9749 0,0072 0,0154 0,0025 e 3b 1 6 0

1323 228344 164174 3361 1 0 0 0 e 3a 1,25 9 0

1324 228758 164248 2489 1 0 0 0 e 3a 1,25 13 0

1337 229198 164544 23123 0,9244 0,0217 0,0463 0,0076 e 3a 1,25 13 0

1345 229148 164529 15653 0,9369 0,0181 0,0386 0,0063 b 2 1 20 0

1346 228918 164458 13419 0,9264 0,0211 0,0451 0,0074 b 2 1 19 0

924 227834 164272 14297 0,9701 0,0086 0,0183 0,003 e 3a 1 8 0

925 227901 164240 12803 0,966 0,0098 0,0208 0,0034 e 3a 1 8 0

Geplande situatie 2 met het knippen van de N79 t.h.v. het station

straatn Lambertcoördinaten intensiteit
(vt/etm)

fractie A B C D E
x y licht mzw(*) zw bus

35 225820 166050 20251 0,954 0,0132 0,0282 0,0046 e 3a 1 11 0

61 229664 166358 6677 0,9209 0,0227 0,0484 0,0079 b 4 1,25 20 0

66 228934 160878 15114 0,9759 0,0069 0,0148 0,0024 b 2 1,25 20 0

67 228644 161246 15114 0,9759 0,0069 0,0148 0,0024 b 2 1 20 0
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133 227809 163669 13529 0,9857 0,0041 0,0088 0,0014 e 3b 1 8 0

134 227802 163748 13606 0,9857 0,0041 0,0087 0,0014 e 3a 1 12 0

205 227982 161954 15139 0,9759 0,0069 0,0148 0,0024 b 2 1,25 16 0

206 228355 161558 15114 0,9759 0,0069 0,0148 0,0024 b 2 1 21 0

221 230300 164250 165 1 0 0 0 b 2 1 8 0

228 231052 164066 3873 0,968 0,0092 0,0196 0,0032 b 2 1 6 0

229 231320 163876 3873 0,968 0,0092 0,0196 0,0032 b 2 1 7 0

243 227376 166622 528 1 0 0 0 e 3a 1 5 0

246 227366 167332 11200 0,9764 0,0068 0,0144 0,0024 e 3a 1 16 0

249 227276 165426 14871 0,9828 0,0049 0,0105 0,0017 e 3b 1 6 0

251 227428 165510 866 1 0 0 0 e 3a 1 8 0

254 227651 165552 0 0 0 0 0 e 3a 1 7 0

300 226996 163587 14746 0,9557 0,0127 0,0271 0,0044 e 3a 1,25 18 0

301 227036 163240 12578 0,9549 0,013 0,0276 0,0045 e 3a 1 9 0

302 227062 163372 12578 0,9549 0,013 0,0276 0,0045 e 3a 1 10 0

307 227946 164194 0 0 0 0 0 e 3b 1 7 0

312 228822 165283 7648 0,9929 0,002 0,0043 0,0007 b 3a 1,25 21 0

313 228714 165188 5560 0,9903 0,0028 0,0059 0,001 b 3a 1 20 0

317 226282 165800 7755 0,9529 0,0135 0,0288 0,0047 e 3a 1 15 0

319 227256 165287 22364 0,9521 0,0138 0,0294 0,0048 e 3a 1 8 0

335 227186 164805 17181 0,9426 0,0165 0,0352 0,0057 e 3b 1 5 0

429 228165 164302 821 1 0 0 0 e 3b 1 10 0

431 229038 165464 7980 0,9308 0,0199 0,0424 0,0069 b b 1,25 10 0

432 229917 166966 9942 0,9546 0,013 0,0278 0,0045 b 3b 1 6 0

498 227376 167672 10167 0,9748 0,0072 0,0154 0,0025 e 2 1 16 0

523 232112 165448 21961 0,9388 0,0176 0,0375 0,0061 b 2 1 30 0

588 227022 163514 14746 0,9557 0,0127 0,0271 0,0044 e 3b 1 7 0

591 227048 163445 14746 0,9557 0,0127 0,0271 0,0044 e 3a 1 12 0

600 227325 166880 10046 0,9745 0,0073 0,0156 0,0025 e 3a 1 15 0

608 228006 164351 2720 0,9971 0,0008 0,0018 0,0003 c 3b 1 6 0

609 228107 164412 2134 0,9963 0,0011 0,0023 0,0004 c 3b 1 6 0

610 229282 165370 2047 0,9888 0,0032 0,0069 0,0011 b 2 1 6 0

611 229586 164663 18211 0,913 0,025 0,0533 0,0087 b 3 1 10 0

612 229610 164862 2124 0,9892 0,0031 0,0066 0,0011 e 3a 1 5 0

614 230099 164821 21013 0,9227 0,0222 0,0473 0,0077 b 2 1 18 0

616 230520 164953 21013 0,9227 0,0222 0,0473 0,0077 b 2 1 11 0

617 229844 166750 7231 0,927 0,021 0,0447 0,0073 c 3b 1 5 0

623 231467 163646 2668 0,9591 0,0117 0,025 0,0041 b 2 1 8 0

624 231404 163788 3873 0,968 0,0092 0,0196 0,0032 b 2 1 7 0

632 227126 162872 19908 0,9777 0,0064 0,0136 0,0022 e 3a 1 13 0

639 229040 160696 13525 0,9747 0,0073 0,0155 0,0025 e 3b 1 6 0

640 229076 160637 13065 0,9744 0,0073 0,0157 0,0026 e 3a 1 7 0

643 231621 163272 1776 0,9606 0,0113 0,0241 0,0039 b 2 1 10 0

644 231852 162710 7961 0,9795 0,0059 0,0125 0,002 b 2 1 6 0

645 228331 163094 3653 0,9724 0,0079 0,0169 0,0028 b 2 1 12 0
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648 229768 162583 3653 0,9724 0,0079 0,0169 0,0028 b 2 1 27 0

659 227799 163859 11230 0,9834 0,0048 0,0101 0,0017 e 3b 1 6 0

791 229441 165156 10780 0,9784 0,0062 0,0132 0,0022 e 3a 1 13 0

799 229440 165156 1933 0,9881 0,0034 0,0073 0,0012 b 2 1 6 0

800 229513 165083 2124 0,9892 0,0031 0,0066 0,0011 b 2 1 5 0

801 231089 165130 21124 0,9275 0,0208 0,0444 0,0072 b 2 1 10 0

802 230746 165022 19383 0,9419 0,0167 0,0356 0,0058 b 2 1 10 0

841 227778 164011 11058 0,9832 0,0048 0,0103 0,0017 e 3b 1 5 0

889 226982 163762 16640 0,972 0,0081 0,0172 0,0028 e 3b 1 7 0

890 226978 163814 21870 0,9744 0,0073 0,0157 0,0026 e 3b 1 6 0

898 227005 163140 23499 0,9719 0,0081 0,0172 0,0028 e 3b 1 6 0

899 227002 163101 19886 0,975 0,0072 0,0153 0,0025 e 3b 1 8 0

903 227361 163080 8295 0,97 0,0086 0,0184 0,003 e 3a 1 12 0

904 227139 162938 5400 0,9843 0,0045 0,0096 0,0016 e 3a 1 13 0

906 227692 163320 5082 0,942 0,0167 0,0356 0,0058 e 3a 1 12 0

907 227586 163230 3979 0,9374 0,018 0,0383 0,0063 e 3a 1 14 0

909 227768 163414 5737 0,9486 0,0148 0,0315 0,0051 e 3a 1 12 0

910 227792 163538 5107 0,9834 0,0048 0,0102 0,0017 e 3b 1 6 0

911 227880 163592 8414 0,988 0,0035 0,0074 0,0012 e 3b 1 7 0

916 227988 163440 9555 0,9886 0,0033 0,007 0,0011 b 2 1 16 0

917 228064 163180 13562 0,9777 0,0064 0,0137 0,0022 b 2 1 12 0

954 228532 165052 5560 0,9903 0,0028 0,0059 0,001 b 3a 1,25 12 0

955 228272 164692 2000 0,996 0,0012 0,0025 0,0004 c 3b 1 6 0

961 228392 164894 2701 0,9826 0,005 0,0107 0,0017 e 2 1 14 0

965 229329 164584 18074 0,9136 0,0248 0,0529 0,0086 b b 1 21 0

966 228982 164476 0 0 0 0 0 e 3a 1 16 0

967 228376 164286 821 1 0 0 0 e 3a 1 17 0

969 228670 164480 1498 0,9686 0,009 0,0192 0,0031 e 3a 1,25 13 0

984 227537 165532 1572 1 0 0 0 e 3a 1 8 0

985 227326 165526 1948 1 0 0 0 e 3a 1 6 0

989 227331 166260 9721 0,9737 0,0076 0,0161 0,0026 e 3a 1 15 0

990 227307 165717 13109 0,9799 0,0058 0,0123 0,002 e 3a 1 9 0

993 227340 166654 10046 0,9745 0,0073 0,0156 0,0025 e 3a 1 15 0

999 227109 165348 12069 0,9678 0,0093 0,0197 0,0032 e 3a 1 15 0

1000 226916 165477 8952 0,9592 0,0117 0,025 0,0041 e 3a 1 18 0

1001 227242 165195 23007 0,9534 0,0134 0,0285 0,0047 e 3a 1 8 0

1002 227228 165106 22364 0,9521 0,0138 0,0294 0,0048 e 3a 1 8 0

1008 226761 165588 7857 0,9535 0,0134 0,0285 0,0046 e 3a 1 12 0

1009 226650 165648 8723 0,9582 0,012 0,0256 0,0042 e 3a 1 12 0

1012 227368 167390 10200 0,9741 0,0074 0,0159 0,0026 e 2 1 16 0

1013 227334 167112 11200 0,9764 0,0068 0,0144 0,0024 b 3a 1 19 0

1066 227002 164084 23506 0,9613 0,0111 0,0237 0,0039 e 3a 1 17 0

1067 226996 164066 23482 0,9609 0,0112 0,0239 0,0039 e 3a 1 17 0

1068 226984 163995 23546 0,9611 0,0112 0,0239 0,0039 e 3a 1,25 22 0

1069 226976 163884 24381 0,9608 0,0113 0,024 0,0039 e 3a 1 17 0
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1076 229596 164290 1051 0,9629 0,0107 0,0227 0,0037 b 2 1 6 0

1077 229234 164313 0 0 0 0 0 b 2 1 12 0

1078 229345 164430 1045 0,9627 0,0107 0,0229 0,0037 e 3a 1 7 0

1080 230334 164466 3708 0,9666 0,0096 0,0205 0,0033 b 3a 1 7 0

1118 231848 165350 21035 0,9254 0,0215 0,0457 0,0075 b 3a 1 11 0

1119 231480 165252 21035 0,9254 0,0215 0,0457 0,0075 b 2 1 12 0

1133 227733 164142 12723 0,9811 0,0054 0,0116 0,0019 e 3a 1 10 0

1134 227702 164215 10780 0,9784 0,0062 0,0132 0,0022 e 3b 1 6 0

1135 227710 164202 734 0,9891 0,0031 0,0067 0,0011 e 3a 1 10 0

1137 226978 163836 1929 1 0 0 0 e 3a 1 10 0

1140 227176 164209 10657 0,976 0,0069 0,0147 0,0024 e 3a 1 13 0

1141 227660 164258 12293 0,9792 0,006 0,0128 0,0021 e 3a 1 13 0

1143 226978 163694 16640 0,972 0,0081 0,0172 0,0028 e 3a 1,25 19 0

1144 226980 163646 0 0 0 0 0 e 3a 1 19 0

1175 227065 163406 13471 0,9573 0,0123 0,0261 0,0043 e 3a 1 12 0

1176 227065 163366 13387 0,9576 0,0122 0,0259 0,0042 e 3a 1 16 0

1182 227258 162724 20106 0,9795 0,0059 0,0126 0,002 e 3a 1 10 0

1183 228106 162550 11381 0,9536 0,0133 0,0284 0,0046 b 2 1 19 0

1184 227850 162378 11300 0,9588 0,0119 0,0253 0,0041 b 2 1 17 0

1185 228136 162886 13494 0,9453 0,0157 0,0335 0,0055 b 2 1 15 0

1186 228186 162671 12302 0,9469 0,0153 0,0325 0,0053 b 2 1 21 0

1191 228446 164308 1770 1 0 0 0 e 3a 1 15 0

1192 228600 164357 3431 1 0 0 0 e 3a 1 15 0

1195 227136 164450 12649 0,9576 0,0122 0,026 0,0042 e 3b 1 5 0

1217 228566 164672 1498 0,9686 0,009 0,0192 0,0031 e 2 1,25 14 0

1218 228462 164818 1498 0,9686 0,009 0,0192 0,0031 e 2 1,25 14 0

1222 227882 164193 2715 0,9941 0,0017 0,0036 0,0006 e 3b 1 6 0

1223 227782 164192 2670 0,994 0,0017 0,0037 0,0006 e 3b 1 6 0

1224 227602 162362 18549 0,979 0,006 0,0128 0,0021 e 3a 1 9 0

1225 227492 162478 19424 0,9792 0,006 0,0127 0,0021 e 3a 1 9 0

1236 227260 164225 10542 0,9691 0,0089 0,0189 0,0031 e 3a 1 13 0

1237 227216 164219 10542 0,9691 0,0089 0,0189 0,0031 e 3a 1 17 0

1238 227111 164271 12595 0,9562 0,0126 0,0268 0,0044 e 3a 1 6 0

1239 227102 164213 12322 0,9552 0,0129 0,0274 0,0045 e 3b 1 5 0

1240 227174 164208 10542 0,9691 0,0089 0,0189 0,0031 e 3a 1 13 0

1241 227140 164199 11179 0,9708 0,0084 0,0179 0,0029 e 3a 1 13 0

1250 227098 164182 19454 0,9545 0,0131 0,0279 0,0046 e 3a 1 21 0

1251 227050 164136 19427 0,9548 0,013 0,0277 0,0045 e 3a 1 21 0

1252 227112 164189 19789 0,9541 0,0132 0,0281 0,0046 e 3a 1 21 0

1264 227288 164226 10542 0,9691 0,0089 0,0189 0,0031 e 3a 1 13 0

1265 227460 164262 10950 0,9702 0,0086 0,0182 0,003 e 3a 1,25 14 0

1268 228142 164182 1833 1 0 0 0 e 3a 1 9 0

1269 228026 164198 223 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1270 227972 164322 2637 0,997 0,0009 0,0019 0,0003 e 3b 1 6 0

1271 227973 164256 1039 0,9923 0,0022 0,0047 0,0008 e 3b 1 6 0
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1287 227053 162997 21293 0,9767 0,0067 0,0143 0,0023 e 3b 1 6 0

1288 227562 162936 23037 0,9784 0,0062 0,0132 0,0022 e 3b 1 6 0

1323 228344 164174 1782 1 0 0 0 e 3a 1,25 9 0

1324 228758 164248 4468 1 0 0 0 e 3a 1,25 13 0

1337 229198 164544 18988 0,9165 0,024 0,0511 0,0083 e 3a 1,25 13 0

1345 229148 164529 10136 0,9954 0,0013 0,0028 0,0005 b 2 1 20 0

1346 228918 164458 4541 0,9896 0,003 0,0063 0,001 b 2 1 19 0

924 227834 164272 12556 0,9647 0,0101 0,0216 0,0035 e 3a 1 8 0

925 227901 164240 10853 0,9613 0,0111 0,0237 0,0039 e 3a 1 8 0

Geplande situatie 2 met het voorzien van een link van de ZO-omleiding met de Moerenpoort

straatn Lambertcoördinaten intensiteit
(vt/etm)

fractie A B C D E

x y licht mzw(*) zw bus

35 225820 166050 18358 0,9615 0,0111 0,0236 0,0039 e 3a 1 11 0

61 229664 166358 9535 0,9486 0,0148 0,0315 0,0051 b 4 1,25 20 0

66 228934 160878 13180 0,9717 0,0081 0,0173 0,0028 b 2 1,25 20 0

67 228644 161246 13180 0,9717 0,0081 0,0173 0,0028 b 2 1 20 0

133 227809 163669 11547 0,9388 0,0176 0,0375 0,0061 e 3b 1 8 0

134 227802 163748 0 0 0 0 0 e 3a 1 12 0

205 227982 161954 13212 0,9718 0,0081 0,0173 0,0028 b 2 1,25 16 0

206 228355 161558 13180 0,9717 0,0081 0,0173 0,0028 b 2 1 21 0

221 230300 164250 178 1 0 0 0 b 2 1 8 0

228 231052 164066 4687 0,975 0,0072 0,0153 0,0025 b 2 1 6 0

229 231320 163876 4687 0,975 0,0072 0,0153 0,0025 b 2 1 7 0

243 227376 166622 274 1 0 0 0 e 3a 1 5 0

246 227366 167332 11623 0,9759 0,0069 0,0148 0,0024 e 3a 1 16 0

249 227276 165426 13654 0,9795 0,0059 0,0126 0,0021 e 3b 1 6 0

251 227428 165510 611 1 0 0 0 e 3a 1 8 0

254 227651 165552 0 0 0 0 0 e 3a 1 7 0

300 226996 163587 13531 0,9225 0,0223 0,0475 0,0078 e 3a 1,25 18 0

301 227036 163240 11270 0,9207 0,0228 0,0486 0,0079 e 3a 1 9 0

302 227062 163372 11270 0,9207 0,0228 0,0486 0,0079 e 3a 1 10 0

307 227946 164194 18580 0,9736 0,0076 0,0162 0,0026 e 3b 1 7 0

312 228822 165283 3176 1 0 0 0 b 3a 1,25 21 0

313 228714 165188 3043 1 0 0 0 b 3a 1 20 0

317 226282 165800 6123 0,9657 0,0099 0,021 0,0034 e 3a 1 15 0

319 227256 165287 18765 0,9644 0,0102 0,0218 0,0036 e 3a 1 8 0

335 227186 164805 15175 0,9606 0,0113 0,0241 0,0039 e 3b 1 5 0

429 228165 164302 9858 0,9511 0,0141 0,0299 0,0049 e 3b 1 10 0

431 229038 165464 10223 0,9521 0,0138 0,0294 0,0048 b b 1,25 10 0

432 229917 166966 9935 0,9546 0,0131 0,0278 0,0045 b 3b 1 6 0
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498 227376 167672 10017 0,9728 0,0078 0,0166 0,0027 e 2 1 16 0

523 232112 165448 23467 0,9391 0,0175 0,0373 0,0061 b 2 1 30 0

588 227022 163514 13531 0,9225 0,0223 0,0475 0,0078 e 3b 1 7 0

591 227048 163445 13531 0,9225 0,0223 0,0475 0,0078 e 3a 1 12 0

600 227325 166880 10840 0,9742 0,0074 0,0158 0,0026 e 3a 1 15 0

608 228006 164351 4583 1 0 0 0 c 3b 1 6 0

609 228107 164412 3265 1 0 0 0 c 3b 1 6 0

610 229282 165370 1311 1 0 0 0 b 2 1 6 0

611 229586 164663 22848 0,9221 0,0224 0,0477 0,0078 b 3 1 10 0

612 229610 164862 1623 1 0 0 0 e 3a 1 5 0

614 230099 164821 23861 0,9267 0,0211 0,0449 0,0073 b 2 1 18 0

616 230520 164953 23861 0,9267 0,0211 0,0449 0,0073 b 2 1 11 0

617 229844 166750 9777 0,9499 0,0144 0,0307 0,005 c 3b 1 5 0

623 231467 163646 3215 0,9661 0,0097 0,0208 0,0034 b 2 1 8 0

624 231404 163788 4687 0,975 0,0072 0,0153 0,0025 b 2 1 7 0

632 227126 162872 17392 0,9772 0,0065 0,0139 0,0023 e 3a 1 13 0

639 229040 160696 13982 0,9733 0,0077 0,0163 0,0027 e 3b 1 6 0

640 229076 160637 13390 0,9721 0,008 0,0171 0,0028 e 3a 1 7 0

643 231621 163272 2391 0,9611 0,0112 0,0238 0,0039 b 2 1 10 0

644 231852 162710 6241 0,9801 0,0057 0,0122 0,002 b 2 1 6 0

645 228331 163094 3157 0,9778 0,0064 0,0136 0,0022 b 2 1 12 0

648 229768 162583 3157 0,9778 0,0064 0,0136 0,0022 b 2 1 27 0

659 227799 163859 9756 0,9865 0,0039 0,0083 0,0014 e 3b 1 6 0

791 229441 165156 8802 0,985 0,0043 0,0092 0,0015 e 3a 1 13 0

799 229440 165156 1235 1 0 0 0 b 2 1 6 0

800 229513 165083 1623 1 0 0 0 b 2 1 5 0

801 231089 165130 23384 0,9329 0,0193 0,0411 0,0067 b 2 1 10 0

802 230746 165022 22215 0,9447 0,0159 0,0339 0,0055 b 2 1 10 0

841 227778 164011 9559 0,9862 0,004 0,0085 0,0014 e 3b 1 5 0

889 226982 163762 14851 0,9712 0,0083 0,0176 0,0029 e 3b 1 7 0

890 226978 163814 20511 0,9739 0,0075 0,016 0,0026 e 3b 1 6 0

898 227005 163140 21366 0,9513 0,014 0,0298 0,0049 e 3b 1 6 0

899 227002 163101 17643 0,9586 0,0119 0,0253 0,0041 e 3b 1 8 0

903 227361 163080 11481 0,9397 0,0173 0,0369 0,006 e 3a 1 12 0

904 227139 162938 8712 0,9572 0,0123 0,0262 0,0043 e 3a 1 13 0

906 227692 163320 10008 0,9286 0,0205 0,0438 0,0071 e 3a 1 12 0

907 227586 163230 9500 0,928 0,0207 0,0441 0,0072 e 3a 1 14 0

909 227768 163414 10518 0,932 0,0195 0,0416 0,0068 e 3a 1 12 0

910 227792 163538 10612 0,9334 0,0192 0,0408 0,0067 e 3b 1 6 0

911 227880 163592 936 1 0 0 0 e 3b 1 7 0

916 227988 163440 331 1 0 0 0 b 2 1 16 0

917 228064 163180 735 0,9782 0,0063 0,0133 0,0022 b 2 1 12 0

954 228532 165052 3043 1 0 0 0 b 3a 1,25 12 0

955 228272 164692 1980 1 0 0 0 c 3b 1 6 0

961 228392 164894 1006 1 0 0 0 e 2 1 14 0
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965 229329 164584 22848 0,9221 0,0224 0,0477 0,0078 b b 1 21 0

966 228982 164476 0 0 0 0 0 e 3a 1 16 0

967 228376 164286 9858 0,9511 0,0141 0,0299 0,0049 e 3a 1 17 0

969 228670 164480 522 1 0 0 0 e 3a 1,25 13 0

984 227537 165532 1362 1 0 0 0 e 3a 1 8 0

985 227326 165526 1706 1 0 0 0 e 3a 1 6 0

989 227331 166260 11037 0,9746 0,0073 0,0155 0,0025 e 3a 1 15 0

990 227307 165717 11827 0,9763 0,0068 0,0145 0,0024 e 3a 1 9 0

993 227340 166654 10840 0,9742 0,0074 0,0158 0,0026 e 3a 1 15 0

999 227109 165348 7716 0,9717 0,0081 0,0173 0,0028 e 3a 1 15 0

1000 226916 165477 6493 0,9677 0,0093 0,0198 0,0032 e 3a 1 18 0

1001 227242 165195 19369 0,9655 0,0099 0,0211 0,0034 e 3a 1 8 0

1002 227228 165106 18765 0,9644 0,0102 0,0218 0,0036 e 3a 1 8 0

1008 226761 165588 6206 0,9662 0,0097 0,0207 0,0034 e 3a 1 12 0

1009 226650 165648 6251 0,9664 0,0097 0,0206 0,0034 e 3a 1 12 0

1012 227368 167390 11031 0,9746 0,0073 0,0155 0,0025 e 2 1 16 0

1013 227334 167112 11623 0,9759 0,0069 0,0148 0,0024 b 3a 1 19 0

1066 227002 164084 29841 0,9599 0,0115 0,0246 0,004 e 3a 1 17 0

1067 226996 164066 30249 0,9604 0,0114 0,0242 0,004 e 3a 1 17 0

1068 226984 163995 30312 0,9605 0,0114 0,0242 0,0039 e 3a 1,25 22 0

1069 226976 163884 31155 0,9611 0,0112 0,0238 0,0039 e 3a 1 17 0

1076 229596 164290 970 0,9515 0,0139 0,0297 0,0048 b 2 1 6 0

1077 229234 164313 0 0 0 0 0 b 2 1 12 0

1078 229345 164430 970 0,9515 0,0139 0,0297 0,0048 e 3a 1 7 0

1080 230334 164466 4503 0,974 0,0075 0,0159 0,0026 b 3a 1 7 0

1118 231848 165350 23556 0,9317 0,0196 0,0418 0,0068 b 3a 1 11 0

1119 231480 165252 23556 0,9317 0,0196 0,0418 0,0068 b 2 1 12 0

1133 227733 164142 12990 0,9898 0,0029 0,0062 0,001 e 3a 1 10 0

1134 227702 164215 8802 0,985 0,0043 0,0092 0,0015 e 3b 1 6 0

1135 227710 164202 6251 0,9888 0,0032 0,0069 0,0011 e 3a 1 10 0

1137 226978 163836 4188 1 0 0 0 e 3a 1 10 0

1140 227176 164209 11060 0,9825 0,005 0,0107 0,0018 e 3a 1 13 0

1141 227660 164258 17975 0,9671 0,0095 0,0201 0,0033 e 3a 1 13 0

1143 226978 163694 14851 0,9712 0,0083 0,0176 0,0029 e 3a 1,25 19 0

1144 226980 163646 0 0 0 0 0 e 3a 1 19 0

1175 227065 163406 12430 0,9269 0,021 0,0448 0,0073 e 3a 1 12 0

1176 227065 163366 12208 0,9255 0,0214 0,0456 0,0074 e 3a 1 16 0

1182 227258 162724 13571 0,9742 0,0074 0,0158 0,0026 e 3a 1 10 0

1183 228106 162550 7517 0,9348 0,0187 0,0399 0,0065 b 2 1 19 0

1184 227850 162378 7731 0,9427 0,0165 0,0351 0,0057 b 2 1 17 0

1185 228136 162886 8606 0,926 0,0213 0,0453 0,0074 b 2 1 15 0

1186 228186 162671 7728 0,9266 0,0211 0,0449 0,0073 b 2 1 21 0

1191 228446 164308 10367 0,9535 0,0134 0,0285 0,0046 e 3a 1 15 0

1192 228600 164357 10196 0,9527 0,0136 0,029 0,0047 e 3a 1 15 0

1195 227136 164450 10709 0,9659 0,0098 0,0209 0,0034 e 3b 1 5 0
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1217 228566 164672 522 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1218 228462 164818 522 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1222 227882 164193 10496 0,9933 0,0019 0,0041 0,0007 e 3b 1 6 0

1223 227782 164192 10446 0,9933 0,0019 0,0041 0,0007 e 3b 1 6 0

1224 227602 162362 12377 0,973 0,0078 0,0165 0,0027 e 3a 1 9 0

1225 227492 162478 12702 0,9737 0,0076 0,0161 0,0026 e 3a 1 9 0

1236 227260 164225 16803 0,9667 0,0096 0,0204 0,0033 e 3a 1 13 0

1237 227216 164219 16822 0,9672 0,0094 0,0201 0,0033 e 3a 1 17 0

1238 227111 164271 11189 0,9659 0,0098 0,0209 0,0034 e 3a 1 6 0

1239 227102 164213 11535 0,9663 0,0097 0,0207 0,0034 e 3b 1 5 0

1240 227174 164208 16816 0,9672 0,0094 0,0201 0,0033 e 3a 1 13 0

1241 227140 164199 17560 0,9686 0,009 0,0193 0,0031 e 3a 1 13 0

1250 227098 164182 24074 0,959 0,0118 0,0251 0,0041 e 3a 1 21 0

1251 227050 164136 24074 0,959 0,0118 0,0251 0,0041 e 3a 1 21 0

1252 227112 164189 24074 0,959 0,0118 0,0251 0,0041 e 3a 1 21 0

1264 227288 164226 16797 0,9667 0,0096 0,0204 0,0033 e 3a 1 13 0

1265 227460 164262 16740 0,9666 0,0096 0,0205 0,0033 e 3a 1,25 14 0

1268 228142 164182 4278 1 0 0 0 e 3a 1 9 0

1269 228026 164198 4099 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1270 227972 164322 14384 0,9665 0,0096 0,0205 0,0034 e 3b 1 6 0

1271 227973 164256 14206 0,9661 0,0098 0,0208 0,0034 e 3b 1 6 0

1287 227053 162997 19198 0,9616 0,0111 0,0235 0,0038 e 3b 1 6 0

1288 227562 162936 20598 0,9642 0,0103 0,0219 0,0036 e 3b 1 6 0

1323 228344 164174 3730 1 0 0 0 e 3a 1,25 9 0

1324 228758 164248 1992 1 0 0 0 e 3a 1,25 13 0

1337 229198 164544 23833 0,923 0,0221 0,0471 0,0077 e 3a 1,25 13 0

1345 229148 164529 12633 0,9618 0,011 0,0234 0,0038 b 2 1 20 0

1346 228918 164458 10686 0,9549 0,013 0,0276 0,0045 b 2 1 19 0

924 227834 164272 12556 0,9647 0,0101 0,0216 0,0035 e 3a 1 8 0

925 227901 164240 10853 0,9613 0,0111 0,0237 0,0039 e 3a 1 8 0

Geplande situatie 2 met het knippen van de N79 t.h.v. het station  en het voorzien van een link
van de ZO-omleiding met de Moerenpoort

straatn Lambertcoördinaten intensiteit
(vt/etm)

fractie A B C D E
x y licht mzw(*) zw bus

35 225820 166050 18826 0,9596 0,0116 0,0248 0,004 e 3a 1 11 0

61 229664 166358 9422 0,9431 0,0164 0,0348 0,0057 b 4 1,25 20 0

66 228934 160878 14228 0,9771 0,0066 0,014 0,0023 b 2 1,25 20 0

67 228644 161246 14228 0,9771 0,0066 0,014 0,0023 b 2 1 20 0

133 227809 163669 10787 0,9914 0,0025 0,0053 0,0009 e 3b 1 8 0

134 227802 163748 0 0 0 0 0 e 3a 1 12 0

205 227982 161954 14253 0,9771 0,0066 0,014 0,0023 b 2 1,25 16 0

206 228355 161558 14228 0,9771 0,0066 0,014 0,0023 b 2 1 21 0

221 230300 164250 204 1 0 0 0 b 2 1 8 0



Bijlage 5 - Lucht

Pagina 428 van 431

228 231052 164066 3839 0,9716 0,0082 0,0174 0,0028 b 2 1 6 0

229 231320 163876 3839 0,9716 0,0082 0,0174 0,0028 b 2 1 7 0

243 227376 166622 293 1 0 0 0 e 3a 1 5 0

246 227366 167332 12306 0,9703 0,0085 0,0182 0,003 e 3a 1 16 0

249 227276 165426 14025 0,974 0,0075 0,0159 0,0026 e 3b 1 6 0

251 227428 165510 611 1 0 0 0 e 3a 1 8 0

254 227651 165552 0 0 0 0 0 e 3a 1 7 0

300 226996 163587 14193 0,9611 0,0112 0,0238 0,0039 e 3a 1,25 18 0

301 227036 163240 12078 0,9666 0,0096 0,0205 0,0033 e 3a 1 9 0

302 227062 163372 12078 0,9666 0,0096 0,0205 0,0033 e 3a 1 10 0

307 227946 164194 0 0 0 0 0 e 3b 1 7 0

312 228822 165283 5559 0,9986 0,0004 0,0009 1E-04 b 3a 1,25 21 0

313 228714 165188 3343 0,9976 0,0007 0,0015 0,0002 b 3a 1 20 0

317 226282 165800 6497 0,9641 0,0103 0,022 0,0036 e 3a 1 15 0

319 227256 165287 21480 0,9646 0,0102 0,0217 0,0035 e 3a 1 8 0

335 227186 164805 16924 0,9674 0,0094 0,02 0,0033 e 3b 1 5 0

429 228165 164302 503 1 0 0 0 e 3b 1 10 0

431 229038 165464 10394 0,9492 0,0146 0,0311 0,0051 b b 1,25 10 0

432 229917 166966 9878 0,9543 0,0131 0,028 0,0046 b 3b 1 6 0

498 227376 167672 10747 0,966 0,0098 0,0208 0,0034 e 2 1 16 0

523 232112 165448 22507 0,9378 0,0179 0,0381 0,0062 b 2 1 30 0

588 227022 163514 14193 0,9611 0,0112 0,0238 0,0039 e 3b 1 7 0

591 227048 163445 14193 0,9611 0,0112 0,0238 0,0039 e 3a 1 12 0

600 227325 166880 11504 0,9683 0,0091 0,0194 0,0032 e 3a 1 15 0

608 228006 164351 1370 0,9942 0,0017 0,0036 0,0006 c 3b 1 6 0

609 228107 164412 1211 0,9934 0,0019 0,004 0,0007 c 3b 1 6 0

610 229282 165370 1547 1 0 0 0 b 2 1 6 0

611 229586 164663 18776 0,9218 0,0225 0,0479 0,0078 b 3 1 10 0

612 229610 164862 1521 1 0 0 0 e 3a 1 5 0

614 230099 164821 21718 0,9288 0,0205 0,0436 0,0071 b 2 1 18 0

616 230520 164953 21718 0,9288 0,0205 0,0436 0,0071 b 2 1 11 0

617 229844 166750 9829 0,9455 0,0157 0,0334 0,0055 c 3b 1 5 0

623 231467 163646 2677 0,9653 0,01 0,0213 0,0035 b 2 1 8 0

624 231404 163788 3839 0,9716 0,0082 0,0174 0,0028 b 2 1 7 0

632 227126 162872 18418 0,9781 0,0063 0,0134 0,0022 e 3a 1 13 0

639 229040 160696 13593 0,9754 0,0071 0,0151 0,0025 e 3b 1 6 0

640 229076 160637 13407 0,9757 0,007 0,0149 0,0024 e 3a 1 7 0

643 231621 163272 1645 0,9714 0,0082 0,0175 0,0029 b 2 1 10 0

644 231852 162710 7505 0,9813 0,0054 0,0114 0,0019 b 2 1 6 0

645 228331 163094 3958 0,9666 0,0096 0,0204 0,0033 b 2 1 12 0

648 229768 162583 3958 0,9666 0,0096 0,0204 0,0033 b 2 1 27 0

659 227799 163859 15859 0,9324 0,0194 0,0414 0,0068 e 3b 1 6 0

791 229441 165156 14853 0,9231 0,0221 0,0471 0,0077 e 3a 1 13 0

799 229440 165156 1369 1 0 0 0 b 2 1 6 0

800 229513 165083 1521 1 0 0 0 b 2 1 5 0
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801 231089 165130 21436 0,9318 0,0196 0,0417 0,0068 b 2 1 10 0

802 230746 165022 19967 0,9475 0,0151 0,0322 0,0053 b 2 1 10 0

841 227778 164011 15642 0,9315 0,0197 0,042 0,0069 e 3b 1 5 0

889 226982 163762 15628 0,9727 0,0079 0,0167 0,0027 e 3b 1 7 0

890 226978 163814 21130 0,9757 0,007 0,0149 0,0024 e 3b 1 6 0

898 227005 163140 22948 0,9783 0,0062 0,0133 0,0022 e 3b 1 6 0

899 227002 163101 19134 0,9744 0,0074 0,0157 0,0026 e 3b 1 8 0

903 227361 163080 11118 0,9916 0,0024 0,0051 0,0008 e 3a 1 12 0

904 227139 162938 8322 0,9898 0,0029 0,0063 0,001 e 3a 1 13 0

906 227692 163320 9434 0,9884 0,0033 0,0071 0,0012 e 3a 1 12 0

907 227586 163230 8731 0,9893 0,0031 0,0065 0,0011 e 3a 1 14 0

909 227768 163414 10053 0,9884 0,0033 0,0071 0,0012 e 3a 1 12 0

910 227792 163538 9934 0,9906 0,0027 0,0057 0,0009 e 3b 1 6 0

911 227880 163592 853 1 0 0 0 e 3b 1 7 0

916 227988 163440 446 1 0 0 0 b 2 1 16 0

917 228064 163180 1321 0,9879 0,0035 0,0074 0,0012 b 2 1 12 0

954 228532 165052 3343 0,9976 0,0007 0,0015 0,0002 b 3a 1,25 12 0

955 228272 164692 1077 0,9926 0,0021 0,0045 0,0007 c 3b 1 6 0

961 228392 164894 2081 1 0 0 0 e 2 1 14 0

965 229329 164584 18445 0,9225 0,0223 0,0475 0,0078 b b 1 21 0

966 228982 164476 0 0 0 0 0 e 3a 1 16 0

967 228376 164286 503 1 0 0 0 e 3a 1 17 0

969 228670 164480 1025 1 0 0 0 e 3a 1,25 13 0

984 227537 165532 1356 1 0 0 0 e 3a 1 8 0

985 227326 165526 1687 1 0 0 0 e 3a 1 6 0

989 227331 166260 11320 0,9678 0,0093 0,0197 0,0032 e 3a 1 15 0

990 227307 165717 12236 0,9702 0,0086 0,0183 0,003 e 3a 1 9 0

993 227340 166654 11504 0,9683 0,0091 0,0194 0,0032 e 3a 1 15 0

999 227109 165348 9281 0,9732 0,0077 0,0164 0,0027 e 3a 1 15 0

1000 226916 165477 7146 0,9674 0,0094 0,02 0,0033 e 3a 1 18 0

1001 227242 165195 21939 0,9653 0,01 0,0212 0,0035 e 3a 1 8 0

1002 227228 165106 21480 0,9646 0,0102 0,0217 0,0035 e 3a 1 8 0

1008 226761 165588 6586 0,9646 0,0102 0,0217 0,0035 e 3a 1 12 0

1009 226650 165648 6917 0,9663 0,0097 0,0206 0,0034 e 3a 1 12 0

1012 227368 167390 11664 0,9687 0,009 0,0192 0,0031 e 2 1 16 0

1013 227334 167112 12306 0,9703 0,0085 0,0182 0,003 b 3a 1 19 0

1066 227002 164084 28457 0,9437 0,0162 0,0345 0,0056 e 3a 1 17 0

1067 226996 164066 28849 0,9437 0,0162 0,0345 0,0056 e 3a 1 17 0

1068 226984 163995 28923 0,9431 0,0164 0,0349 0,0057 e 3a 1,25 22 0

1069 226976 163884 30003 0,9443 0,016 0,0341 0,0056 e 3a 1 17 0

1076 229596 164290 898 0,9566 0,0125 0,0266 0,0043 b 2 1 6 0

1077 229234 164313 0 0 0 0 0 b 2 1 12 0

1078 229345 164430 886 0,956 0,0127 0,027 0,0044 e 3a 1 7 0

1080 230334 164466 3635 0,97 0,0086 0,0184 0,003 b 3a 1 7 0

1118 231848 165350 21576 0,9305 0,02 0,0426 0,007 b 3a 1 11 0
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1119 231480 165252 21576 0,9305 0,02 0,0426 0,007 b 2 1 12 0

1133 227733 164142 16985 0,9328 0,0193 0,0412 0,0067 e 3a 1 10 0

1134 227702 164215 14853 0,9231 0,0221 0,0471 0,0077 e 3b 1 6 0

1135 227710 164202 823 0,9903 0,0028 0,006 0,001 e 3a 1 10 0

1137 226978 163836 2139 1 0 0 0 e 3a 1 10 0

1140 227176 164209 14310 0,9185 0,0234 0,0499 0,0081 e 3a 1 13 0

1141 227660 164258 15876 0,9266 0,0211 0,045 0,0073 e 3a 1 13 0

1143 226978 163694 15628 0,9727 0,0079 0,0167 0,0027 e 3a 1,25 19 0

1144 226980 163646 0 0 0 0 0 e 3a 1 19 0

1175 227065 163406 12939 0,9682 0,0092 0,0195 0,0032 e 3a 1 12 0

1176 227065 163366 12723 0,9676 0,0093 0,0198 0,0032 e 3a 1 16 0

1182 227258 162724 14630 0,9751 0,0072 0,0153 0,0025 e 3a 1 10 0

1183 228106 162550 6917 0,936 0,0184 0,0392 0,0064 b 2 1 19 0

1184 227850 162378 6940 0,9429 0,0164 0,0349 0,0057 b 2 1 17 0

1185 228136 162886 8314 0,9271 0,021 0,0446 0,0073 b 2 1 15 0

1186 228186 162671 7213 0,9257 0,0214 0,0455 0,0074 b 2 1 21 0

1191 228446 164308 1591 1 0 0 0 e 3a 1 15 0

1192 228600 164357 3227 1 0 0 0 e 3a 1 15 0

1195 227136 164450 11912 0,9752 0,0071 0,0152 0,0025 e 3b 1 5 0

1217 228566 164672 1025 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1218 228462 164818 1025 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1222 227882 164193 3000 0,9973 0,0008 0,0016 0,0003 e 3b 1 6 0

1223 227782 164192 2962 0,9973 0,0008 0,0017 0,0003 e 3b 1 6 0

1224 227602 162362 13813 0,9747 0,0073 0,0155 0,0025 e 3a 1 9 0

1225 227492 162478 13997 0,975 0,0072 0,0153 0,0025 e 3a 1 9 0

1236 227260 164225 15204 0,9269 0,021 0,0448 0,0073 e 3a 1 13 0

1237 227216 164219 15204 0,9269 0,021 0,0448 0,0073 e 3a 1 17 0

1238 227111 164271 12100 0,9743 0,0074 0,0157 0,0026 e 3a 1 6 0

1239 227102 164213 12221 0,9746 0,0073 0,0156 0,0025 e 3b 1 5 0

1240 227174 164208 15204 0,9269 0,021 0,0448 0,0073 e 3a 1 13 0

1241 227140 164199 15764 0,9295 0,0203 0,0432 0,007 e 3a 1 13 0

1250 227098 164182 23198 0,9387 0,0176 0,0375 0,0061 e 3a 1 21 0

1251 227050 164136 23198 0,9387 0,0176 0,0375 0,0061 e 3a 1 21 0

1252 227112 164189 23198 0,9387 0,0176 0,0375 0,0061 e 3a 1 21 0

1264 227288 164226 15204 0,9269 0,021 0,0448 0,0073 e 3a 1 13 0

1265 227460 164262 15618 0,9289 0,0205 0,0436 0,0071 e 3a 1,25 14 0

1268 228142 164182 1012 1 0 0 0 e 3a 1 9 0

1269 228026 164198 178 1 0 0 0 e 2 1,25 14 0

1270 227972 164322 1816 0,9956 0,0013 0,0027 0,0004 e 3b 1 6 0

1271 227973 164256 988 0,9919 0,0023 0,005 0,0008 e 3b 1 6 0

1287 227053 162997 20630 0,9762 0,0068 0,0145 0,0024 e 3b 1 6 0

1288 227562 162936 22171 0,9776 0,0064 0,0137 0,0022 e 3b 1 6 0

1323 228344 164174 1770 1 0 0 0 e 3a 1,25 9 0

1324 228758 164248 5239 1 0 0 0 e 3a 1,25 13 0

1337 229198 164544 19085 0,9239 0,0219 0,0466 0,0076 e 3a 1,25 13 0
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1345 229148 164529 11910 1 0 0 0 b 2 1 20 0

1346 228918 164458 4220 1 0 0 0 b 2 1 19 0

924 227834 164272 4597 0,9983 0,0005 0,0011 0,0002 e 3a 1 8 0

925 227901 164240 2999 0,9973 0,0008 0,0016 0,0003 e 3a 1 8 0
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