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1. INLEIDING 

1.1 Korte toelichting van het project 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt wenst een ondergrondse parking 
met 508 parkeerplaatsen aan te leggen vóór het Cultureel Centrum in Hasselt, gecombineerd 
met een bovengrondse parking van 350 parkeerplaatsen achter het Cultureel Centrum. 
Bovenop de ondergrondse parking wordt een park aangelegd. 

In het project-MER zullen de effecten van het project op het milieu onderzocht worden. Hierbij 
worden volgende discipline bestudeerd: 

 Mens – Mobiliteit 
 Lucht 
 Geluid & Trillingen 
 Bodem 
 Water 
 Landschap, Bouwkundig Erfgoed & Archeologie 
 Mens – Sociaal-organisatorische aspecten 
 Mens – Gezondheid 

1.2 De initiatiefnemer 

Dit MER werd opgemaakt op initiatief van; 
 
Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt 
Groenplein 1 
3500 Hasselt 

Contactpersonen zijn Marijke Beirens (marijke.beirens@hasselt.be) en Tim Hemeleers 
(tim.hemeleers@hasselt.be). 

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

1.3.1 Juridisch en beleidsmatig kader 

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

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

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

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

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

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

Ingevolge het arrest van 24 maart 2011 van het Europees Hof van Justitie (HvJ 24 maart 
2011, C-435/09, Commissie t. België) dient ook voor projecten die onder de drempelwaarden 
van bijlage I en II vallen, nagegaan te worden of deze significante effecten zouden kunnen 
hebben. Hiervoor werd bijlage III toegevoegd aan het MER.-Besluit. Bij een 
vergunningsaanvraag van een project van bijlage III dient een project-m.e.r-screening of een 
project-MER te worden toegevoegd1.   

1.3.2 Toetsing van het project 

De bouw en exploitatie van de ondergrondse parking ter hoogte van de Kunstlaan in Hasselt 
valt onder Bijlage II van het MER-Besluit en meer bepaald onder categorie 10b: 

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

 met betrekking tot de bouw van 1.000 of meer woongelegenheden, of 
 met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of meer, of 
 met een verkeersgenererende werking van pieken van 1.000 of meer 

personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur. 

Uit de microsimulatie van het project blijkt dat tussen 15u en 21u de drempel van 1.000 pae 
per tijdsblok van 2 uur overschreden wordt (Arcadis, 2015). 

Een andere mogelijk relevante rubriek voor het project is rubriek 10o van Bijlage II: 

Werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater: grondwaterwinningen 
of kunstmatige aanvullingen van grondwater als de capaciteit 2.500 m per dag of meer 
bedraagt. Onttrekken van grondwater als de capaciteit 1.000 m³ per dag of meer bedraagt 
en de activiteit gelegen is in of een aanzienlijke invloed kan hebben op een gebied zoals 
aangeduid in uitvoering van het decreet houdende maatregelen ter bescherming van de 
kunstduinen van 14 juli 1993 of als de activiteit een betekenisvolle aantasting van de 
natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken. 

                                                

1 De effecten van de bijlage III-rubriek worden meegenomen in dit MER (1.3.2) 
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In geen enkel alternatief is het volume bemalingswater echter van die aard dat het onder deze 
rubriek valt (maximaal bemalingsvolume is 261 m3 / dag, zie discipline water). Deze rubriek is 
dus niet van toepassing op het voorliggende project. De mogelijke effecten ten gevolge van 
de grondwaterbemaling (bijlage III-rubriek), worden echter  in dit project-MER behandeld in 
de discipline Water. 

In principe zou voor dit project een “Verzoek tot ontheffing van de project-m.e.r.-plicht” 
kunnen worden ingediend. Gezien echter de gevoeligheid van het dossier en het risico op het 
optreden van mogelijk aanzienlijke effecten heeft het AGB Hasselt besloten om over te gaan 
tot de opmaak van een project-MER. Ook de handelingen die onder bijlage III van het MER-
besluit vallen, worden in dit project-MER onderzocht. 

1.4 Wettelijk kader milieueffectrapportage 

1.4.1 m.e.r.-procedure 

De procedure voor het opstellen van een project-MER volgens het MER/VR-decreet van 18 
december 2002 wordt gekenmerkt door vier fasen: 

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

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

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

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

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

KENNISGEVINGSFASE 

De initiatiefnemer (in casu AGB Hasselt) controleert of de vergunningsplichtige activiteit moet 
onderworpen worden aan een milieueffectrapportage (toetsing aan het Besluit van de Vlaamse 
Regering houdende vaststelling van de categorieën van plannen onderworpen aan 
milieueffectrapportage van 10 december 2004). Als de voorgenomen activiteit m.e.r.-plichtig 
is, stelt de initiatiefnemer een team van deskundigen samen en laat een kennisgevingsdossier 
opstellen.  

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

In de kennisgeving zijn onder andere de voorgenomen activiteit, de aard, de ligging, 
doelstellingen en verantwoording van het plan beschreven en zijn de coördinaten van de 
initiatiefnemer en namen van de uitvoerders van het milieueffectrapport vermeld. Ook geeft 
de initiatiefnemer hierin een overzicht van de juridische en beleidsmatige context en beschrijft 
hij de onderzochte alternatieven, bestaande en beoogde vergunningen en relevante gegevens 
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uit vorige rapportages en goedgekeurde rapporten. Daarnaast beschrijft de initiatiefnemer de 
specifieke milieuaspecten die onderzocht en beschreven zullen worden in het MER, inclusief 
de verdere aanpak voor de bepaling en de beoordeling van deze aspecten. Ook is het wenselijk 
dat de reeds gekende moeilijkheden en leemten in de kennis aangegeven worden. Indien er 
grensoverschrijdende effecten verwacht worden, vermeldt de initiatiefnemer de nodige 
gegevens die de dienst Mer toelaten na te gaan of de bevoegde autoriteiten van naburige 
lidstaten betrokken dienen te worden bij de procedure. 

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

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

De kennisgeving voor het project “Ondergrondse parking Kunstlaan Hasselt” werd volledig 
verklaard op 1/08/2016. 

RICHTLIJNENFASE 

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

Het college van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten legt deze 
kennisgeving onmiddellijk ter inzage van het publiek. Op deze kennisgeving kunnen de burgers 
reageren. Door nuttige inspraakreacties van inwoners van de betrokken gemeenten kan het 
onderzoek voor het milieueffectrapport inhoudelijk bijgestuurd worden. Meer informatie is 
beschikbaar in een folder die de dienst Mer daarover heeft opgesteld. Deze folder is te vinden 
op de webstek www.mervlaanderen.be of bij de milieuambtenaar van de genoemde 
gemeenten. De folder kan ook aangevraagd worden via mer@vlaanderen.be. Binnen de 30 
dagen na aanvang van de terinzagelegging, bezorgt het college de bij hen binnengekomen 
reacties over de inhoudsafbakening van het MER van inwoners en eigen opmerkingen aan de 
dienst Mer.  

Op basis van inspraakreacties van de inwoners en reacties van de aangeschreven 
administraties en openbare besturen en na een informele 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 neemt een beslissing inzake de richtlijnen 60 dagen na de volledigverklaring 
van de kennisgeving. De beslissing wordt binnen de 70 dagen na de volledigverklaring van de 
kennisgeving betekend. De richtlijnen worden gepubliceerd op de website van de dienst Mer. 

De richtlijnen voor het project “Ondergrondse parking Kunstlaan Hasselt” werden op 
22/11/2016 betekend aan de initiatiefnemer. 

UITVOERINGSFASE 

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

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

BEOORDELINGSFASE 

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

De verschillende procedurestappen die in elk van de fasen doorlopen dienen te worden, 
worden in Figuur 1 vereenvoudigd weergegeven. 
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Figuur 1 Stroomschema project-m.e.r.-procedure, met situering van de terinzagelegging, ingeval 
geen grensoverschrijdende effecten van belang zijn. 
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1.4.2 Verdere besluitvorming 

Sinds 23 februari 2017 is de omgevingsvergunning van kracht. De omgevingsvergunning 
verenigt en vervangt de voormalige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. 
De omgevingsvergunning voor een ingedeelde inrichting of activiteit geldt voor onbepaalde 
duur.  

Regelgeving 

Op 23 april 2014 keurde het Vlaams Parlement het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning goed. Dit decreet werd bekrachtigd en afgekondigd door de Vlaamse 
Regering op 25 april 2014 (B.S. 23 oktober 2014).  

Op 13 februari 2015 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit tot aanwijzing van de 
Vlaamse en provinciale projecten ter uitvoering van het decreet betreffende de 
omgevingsvergunning goed (B.S. 14 maart 2015). Dit besluit is in werking sinds 25 maart 
2015. 

Op 27 november 2015 keurde de Vlaamse regering het uitvoeringsbesluit bij het decreet over 
de omgevingsvergunning goed. Dit besluit werd gepubliceerd op 23 februari 2016.  

Toepasbaarheid voor voorliggend project 

Voorliggend project is geen Vlaams of provinciaal project, maar betreft wel een 
stedenbouwkundige handeling waaraan de exploitatie van een ingedeelde inrichting 
gekoppeld is.  

De exploitatie van een ondergrondse parking voor personenwagens is niet ingedeeld volgens 
Vlarem II. Eventuele aanhorigheden (zoals een noodgenerator) tijdens de exploitatie, de 
bemaling tijdens de aanlegwerken of een permanente drainage zijn dit wel. Voor de bemaling 
zijn al meer gedetailleerde gegevens beschikbaar, waaruit blijkt dat rubriek 53.2.2.a (klasse 
3) van de indelingslijst van Vlarem II van toepassing is, zodat enkel een melding bij het college 
van burgemeester en schepenen nodig is. Voor de andere al dan niet ingedeelde activiteiten 
is nog onvoldoende informatie beschikbaar.  

Het indienen van een omgevingsvergunning is hier in elk geval aan de orde.  

1.5 Team van erkende MER-deskundigen 

Volgens het Vlaams decreet op de milieueffectrapportage moeten de onderzoeken die nodig 
zijn om een milieueffectrapport op te stellen, gecoördineerd worden door een erkende MER-
coördinator. 

Aangezien er door de overheid nog geen erkende MER-coördinatoren zijn aangesteld, wordt 
de taak van MER-coördinator opgenomen door een erkend MER-deskundige. Deze MER-
coördinator stelt een team van deskundige medewerkers aan, die deelonderzoeken uitvoeren 
volgens een aantal onderzoeksdisciplines.  

Elke relevante onderzoeksdiscipline wordt uitgevoerd door een erkend MER-deskundige. De 
MER-coördinator maakt van de verschillende deelonderzoeken één geheel en schrijft de 
eindconclusies uit. 
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Het team van erkende MER-deskundigen dat werd ingezet voor de opmaak van het project-
MER voor de aanleg en exploitatie van de ondergrondse parking ter hoogte van de Kunstlaan 
in Hasselt wordt in Tabel 1 voorgesteld. De taak van MER-coördinator werd opgenomen door 
Nele Aerts. 

Tabel 1 Overzicht van het team van erkende MER-deskundigen 

DISCIPLINE DESKUNDIGE NR ERKENNINGSBESLUIT HANDTEKENING 

MER-coördinator Nele Aerts 
MB/MER/EDA/681/V2  

(geldig voor onbepaalde 
duur) 

 

 

Mens – mobiliteit  Marc Jossa 
MB/MER/EDA/146/V4 

(geldig voor onbepaalde 
duur) 

 

 

 

 

 

 
Natalie Craeghs 
(medewerker) 

  

Lucht Johan Versieren* 

AMV/LNE/ERK/MER/EDA-
059/V5 

(geldig voor onbepaalde 
duur) 

 

Geluid & Trillingen Chris Neuteleers 
MB/MER/EDA/556/V3 

(geldig voor onbepaalde 
duur) 

 

 

 

 

 

Bodem 

Francis Vansina** 

MB/MER/EDA-MER/EDA-
118/V5 

(geldig voor onbepaalde 
duur) 

 

 

 

 

 

 

Elisa Taelman 
(medewerker)   

Water (Geohydrologie 
en Oppervlaktewater) 

Francis Vansina** 

AMV/LNE/ERK/MER/EDA-
118 

(geldig voor onbepaalde 
duur) 

 

 

 

 

 

Elisa Taelman 
(medewerker) 

  

 
Jan Walravens 

(medewerker) 
  

Landschap, Bouwkundig 
Erfgoed & Archeologie 

Nele Aerts 
MB/MER/EDA/681-V2 

(geldig voor onbepaalde 
duur) 
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DISCIPLINE DESKUNDIGE NR ERKENNINGSBESLUIT HANDTEKENING 

Mens, sociaal-
organisatorische 
aspecten 

Bieke Cloet 
MB/MER/EDA-700/V1 

(geldig voor onbepaalde 
duur) 

 

 
 

Mens, gezondheid Geert Boogaerts 

MB/MER/EDA/624/V1 

(geldig voor onbepaalde 
duur) 

 

 

 

 

 

* Anne Temmerman vervangen door Johan Versieren 

** Anne Devivier vervangen door Francis Vansina 
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2. RUIMTELIJKE, ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE 
EN BELEIDSMATIGE SITUERING 

2.1 Ruimtelijke situering 

Het projectgebied is gelegen ten zuidwesten van het centrum van Hasselt, tussen de 
zogenaamde kleine en de grote ring rond Hasselt, respectievelijk de R70 en de R71. De 
ondergrondse parking zal worden aangelegd in dat deel van het stadspark dat ingesloten ligt 
tussen het Cultureel Centrum en de Campus Virga Jesse. De parking zal worden ontsloten via 
de Kunstlaan. Ter hoogte van de bestaande gratis parking tussen de Kunstlaan en de 
Casterstraat, aan de achterkant van het Cultureel Centrum, zullen ook beperkte aanpassingen 
gebeuren om deze geschikt te maken als bovengrondse abonnementenparking. 

Voor de situering van het projectgebied op het stratenplan, de topografische kaart en de 
luchtfoto wordt verwezen naar Kaarten 1 tot en met 6 in de kaartenbundel. 

2.2 Administratieve voorgeschiedenis 

De bouwaanvraag voor de bouw van de parking werd een eerste maal ingediend in juni 2013. 
Na protest van omwonenden, werd het dossier in september terug ingetrokken door het AGB. 
Vervolgens werden de plannen van de parking en het park verfijnd en werd het project 
uitgebreid besproken in diverse klankbordgroepen. 

In september 2015 werd de bouwaanvraag een tweede maal ingediend. Het dossier werd 
echter onvolledig verklaard door het ontbreken van een project-MER of ontheffing. In de 
aanvraag was een project-mer-screening toegevoegd, maar uit de microsimulatie bleek echter 
dat de drempel van 1.000 pae in een tijdsblok van 2 uur overschreden werd, waardoor de 
opmaak van een project-MER of ontheffing vereist was (Rubriek 10b van Bijlage II van het 
MER-Besluit).  

In november 2015 ging een overleg door met de dienst Mer waarna werd besloten over te 
gaan tot de opmaak van een project-MER. 

2.3 Juridisch en beleidsmatig kader 

In Tabel 2 en Tabel 3 wordt een beknopt overzicht gegeven van de juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden en hun relevantie voor het voorliggend project. Indien relevant, wordt 
verder ook verwezen naar de bijhorende figuren of paragrafen die de juridische en 
beleidsmatige randvoorwaarden uitgebreider toelichten. In het MER zal de projectrelevantie 
van de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden verder toegelicht en meer uitgebreid 
besproken worden in de verschillende relevante hoofdstukken en milieudisciplines. 

Opmerkingen: 

 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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Tabel 2 Juridische randvoorwaarden en relevantie voor het project 

RANDVOORWAARDE INHOUD EN DOELSTELLING RELEVANT2  BESPREKING RELEVANTIE DISCIPLINE 

RUIMTELIJK ORDENINGSRECHT 

Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening 

Omvat bepalingen inzake de organisatie, planning, 
vergunningenbeleid en handhaving. Het voorziet onder meer in de 
opmaak van structuurplannen op drie niveaus (gewestelijk, 
provinciaal en gemeentelijk) en legt de bevoegdheden van de 
genoemde beleidsniveaus vast. 

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

Verschillende 
disciplines 

Gewestplan nr. 19 Hasselt – 
Genk (MB 03.04.1979) 

Het gewestplan is een bij Koninklijk Besluit goedgekeurd plan. Het 
gewestplan legt de bestemming en het gebruik van een 
grondgebied vast. Deze gewestplannen kunnen gewijzigd worden 
door Bijzondere plannen van Aanleg of Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen.  

De bestaande gewestplannen blijven in voege tot ze vervangen 
worden door Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s). 

O De parking van het basisalternatief wordt aangelegd 
in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaar nut. In het noorden, waar de inrit van de 
parking zal worden aangelegd, overlapt het 
projectgebied met woongebied (Kaart 7). In het 
locatiealternatief wordt de parking aan de Oude 
Luikerbaan volledig binnen woonuitbreidingsgebied 
aangelegd (Kaart 8). 

Verschillende 
disciplines 

Bijzonder plan van aanleg Bijzondere plannen van aanleg (BPA’s) zijn bestemmingsplannen 
die zijn opgemaakt ter verfijning of wijziging van het gewestplan.  

Het decreet op de Ruimtelijke ordening (zie verder) bepaalt dat de 
bijzondere plannen van aanleg in voege blijven tot ze vervangen 
worden door ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). 

P Het projectgebied overlapt met het BPA “Casterwijk nr 
15. sexto” (M.B. 22.06.1994). In dit BPA krijgt het 
projectgebied als bestemming “Openbaar park” (Kaart 
9). 

Verschillende 
disciplines 

Ruimtelijke Uitvoeringsplannen Een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is een instrument om 
uitvoering te geven aan het gewestelijk/provinciaal/gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan, waarin de grote beleidslijnen i.v.m. het 
ruimtelijk functioneren worden weergegeven. 

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) bevat stedenbouwkundige 
voorschriften inzake de bestemming, de inrichting en/of het beheer 
van een gebied. Ruimtelijke uitvoeringsplannen vervangen de 
bestaande bestemmingsplannen op de desbetreffende locatie; het 
gewestplan en desgevallend ook BPA’s.  

Nee Het projectgebied is niet opgenomen in een RUP.  

Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV) 

Met het RSV, door de Vlaamse Regering goedgekeurd op 23 
september 1997, tracht de Vlaamse regering een duurzame visie op 
de ontwikkeling van het Vlaamse landschap uit te bouwen. Hierdoor 

O Het projectgebied is gelegen in het regionaalstedelijk 
gebied Hasselt – Genk. Het regionaalstedelijk gebied 
Hasselt – Genk maakt deel uit van het stedelijk 

Verschillende 
disciplines 

                                                
2 P: Proceduresturend, O: Onderzoeksbepalend 
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wordt het één van de belangrijkste elementen in het ruimtelijke 
beleid van het Vlaamse Gewest. 

netwerk “het Limburgs mijngebied”. Ieder stedelijk 
gebied wordt tevens beschouwd als een economisch 
knooppunt. Het regionaalstedelijk gebied Hasselt – 
Genk maakt deel uit van het economisch netwerk van 
het Albertkanaal. 

Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan Limburg  

23.07.2012 

Geeft de hoofdlijnen weer van het ruimtelijk beleid dat de provincie 
wil voeren. 

O Het projectgebied is volgens het Ruimtelijk 
Structuurplan Limburg gelegen in de regio Midden-
Limburg. 

Specifiek voor het projectgebied worden er in het PRS 
geen relevante bepalingen opgenomen. 

Verschillende 
disciplines 

Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan Hasselt 

23.06.2009 

De gemeentelijke structuurplannen bepalen op gemeentelijk niveau 
de gewenste evolutie van de ruimtelijke structuur. 

O In het GRS van de Stad Hasselt is aangegeven dat een 
betere inrichting van de publieke ruimte rond de Kerk 
als park en verblijfsplein gewenst is. Hiernaast dient 
een binding gerealiseerd te worden met het park aan 
het cultureel centrum.  

Voor het Jessa-Ziekenhuis is opgenomen dat men de 
bereikbaarheid van de site wil garanderen en dit zowel 
voor het openbaar verover als voor de auto. Hiernaast 
wenst men voldoende parkeerruimte te voorzien om 
de eigen behoefte op te vangen. Het stadspark wenst 
men te integreren en de concipiëren als ruimte rond 
het ziekenhuis.  

In het GRS spreekt met nog van een nieuwe parking 
voor het Jessa-Ziekenhuis met ruimte voor 1.000 
parkeerplaatsen.  

Verschillende 
disciplines 

MILIEUBEHEERS- EN MILIEUHYGIËNERECHT 

VLAREM I en II VLAREM I behandelt de milieuvergunningsplicht en omvat een lijst 
met hinderlijke inrichtingen. 

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

O Voor de noodzakelijke bemaling tijdens de aanlegfase 
en de mogelijke drainage tijdens de exploitatie zal een 
milieuvergunning worden aangevraagd.  

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

Water 

Geluid en 
Trillingen 

Lucht 

Besluit van de Vlaamse 
regering tot vaststelling van 
het Vlaamse reglement inzake 
afvalvoorkoming en -beheer 

Het Vlaams Reglement inzake afvalvoorkoming en beheer 
(uitvoeringsbesluit van het afvalstoffendecreet), regelt het beheer 
en voorkomen van afvalstoffen in Vlaanderen. Ook het aanwenden 

O Bij de aanleg van de parking kunnen materialen 
vrijkomen die bij hergebruik onder VLAREA-
reglementering vallen (bv. het gebruik van 
uitgegraven grond in bouwstof). 

Bodem  
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van afvalstoffen als secundaire grondstof wordt hierin 
gereglementeerd. 

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

Nee Het voorkomen en beheer van afval is niet relevant 
voor dit project. De gebruikte materialen hebben een 
lange levensduur. 

 

Bodemsaneringsdecreet Het decreet vervangt de summiere regeling van het 
Afvalstoffendecreet. Het decreet voorziet in een regeling voor de 
identificatie van verontreinigde gronden, een register van 
verontreinigde gronden, een regeling voor nieuwe en voor 
historische bodemverontreiniging en een bijzondere regeling voor 
grondverzet.  

O Volgens de OVAM-databank werd er ter hoogte van 
de campus Virga Jessa, aangrenzend aan het 
projectgebied, een oriënterend bodemonderzoek 
(16688) uitgevoerd. Dit dossier wordt opgevraagd bij 
OVAM en besproken in de discipline bodem (Kaart 15). 

Bodem 

Water 

Decreet betreffende de 
bodemsanering en de 
bodembescherming en 
VLAREBO 

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

P + O Bij OVAM werden de beschikbare dossiers binnen het 
studiegebied opgevraagd. 

Tijdens de werken wordt de code van goede praktijk 
toegepast. 

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

Bodem 

Water 

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

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

O Deze methodiek werd toegepast in het project-MER. Geluid en 
Trillingen 

Differentiatie 
milieukwaliteitsnormen 
omgevingslawaai naar 
omgevingskenmerken, dd. 
19/09/2008, opgesteld door 

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

 In Vlarem II zijn momenteel nog geen criteria 
opgenomen omtrent toelaatbare geluidswaarden voor 
wegverkeerslawaai in open lucht, nabij bewoonde 
gebouwen. In afwezigheid daarvan, maar om toch de 
geluidseffecten te kunnen beheersen, wordt gebruik 
gemaakt van criteria voor hoofd- en primaire wegen 
uit de consensustekst. In het geactualiseerd 

Geluid en 
Trillingen 
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het departement LNE van de 
Vlaamse Overheid 

richtlijnenboek voor de discipline geluid en trillingen 
(28.02.2011) wordt trouwens aangegeven om de 
gedifferentieerde referentiewaarden als 
toetsingscriteria te gebruiken in afwachting van een 
wettelijk toetsingskader en ter vervanging van de 
criteria in het ontwerp-KB van 1991. 

Göteborg Protocol 

(30 november 1999) 

Het Protocol van Göteborg stelt voor ieder land dat partij is, een 
maximaal emissieniveau (emissieplafond) vast voor vier (groepen) 
verontreinigende stoffen: zwavel, stikstofoxiden, vluchtige 
organische stoffen en ammoniak. Deze plafonds, die tegen 2010 
moeten worden nageleefd, werden in onderling overleg vastgesteld 
op basis van wetenschappelijke evaluaties van de effecten van 
verontreiniging en de mogelijkheden om de emissies te beperken. 
Wanneer het protocol volledig ten uitvoer zal zijn gelegd, zullen de 
zwavelemissies in Europa met ten minste 63 %, de NOx- emissies 
met 41 %, de VOC-emissies met 40 % en de ammoniak emissies 
met 17 % zijn verminderd ten opzichte van 1990. 

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

Lucht 

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

(27 november 2001) 

Deze richtlijn, veelal de NEC-richtlijn genoemd (NEC: National 
Emission Ceilings, nationale emissieplafonds), legt de lidstaten van 
de Europese Unie absolute emissieplafonds op voor de NOx, SO2, 
VOS (vluchtige organische stoffen – exclusief methaan) en NH3, 
waaraan vanaf 2010 moet voldaan worden. Daarnaast moeten de 
lidstaten een programma opstellen waarin wordt aangegeven op 
welke manier aan deze plafonds zal worden voldaan. 

O Lucht 

Europese kaderrichtlijn Lucht 

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

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

O Lucht 

Richtlijn 1999/30/EG 

(22 april 1999) 

Richtlijn betreffende luchtkwaliteitsnormen voor SO2, NOx, fijn stof 
en lood. 

O Lucht 

Luchtkwaliteitsdoelstellingen 
WHO 

Omvat luchtkwaliteit-richtlijnen voor Europa. O Lucht 

BEHEER VAN OPPERVLAKTE- EN GRONDWATER 

Europese kaderrichtlijn water De hoofddoelen van de Europese kaderrichtlijn Water zijn: 
bescherming van ecosystemen, duurzaam gebruik van de 
waterbronnen, de bescherming van het aquatisch milieu, de 

P + O Voor oppervlaktewateren geldt dat in principe 15 jaar 
na inwerkingtreding een “goede toestand” moet zijn 
bereikt. Ook voor grondwater geldt dat er een goede 

Water 
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vermindering van de verontreiniging van het grondwater en de 
afzwakking van de gevolgen van overstromingen en perioden van 
droogte. Deze doelstellingen hebben vooral betrekking op 
waterkwaliteitsaspecten en in mindere mate op 
waterkwantiteitsaspecten. 

watertoestand moet bestaan. Naast het bestaan van 
een evenwicht tussen onttrekkingen en aanvullingen 
dient een goede chemische toestand te worden 
bereikt.  

Decreet integraal waterbeleid Integraal waterbeleid is een beleid dat streeft naar het 
gecoördineerd en geïntegreerd ontwikkelen, beheren en herstellen 
van het watersysteem zodat het voldoet aan de 
kwaliteitsdoelstellingen voor het ecosysteem en aan het huidige 
multifunctioneel gebruik, zonder daarbij de multifunctionaliteit voor 
de komende generaties in het gedrang te brengen. 

Met het nieuwe decreet is de watertoets in voege getreden. Bij elke 
beslissing over een plan, programma of vergunning moet de 
bevoegde overheid nagaan of er schade kan ontstaan aan het 
watersysteem. Zij mogen ingrepen met een schadelijk effect niet 
langer toestaan. Als de schade kan beperkt worden, moeten ze 
compenserende maatregelen opleggen. De nadruk ligt op het 
vermijden van effecten met betrekking tot overstromingen. 

Alle ingrepen in het watersysteem met een potentieel schadelijk 
effect zijn bijgevolg onderworpen aan de watertoets.  

P + O Het projectgebied is gelegen in het Demerbekken, en 
meer bepaald in het deelbekken van de Midden-
Demer. 

Voor het project moet een watertoets worden 
opgemaakt. De elementen van de watertoets worden 
aangereikt in de discipline Water. 

Water 

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

(20 juli 2006) 

Het besluit van de Vlaamse Regering legt de richtlijnen vast voor 
de vergunningsverleners. Daarmee beoogt de Vlaamse Regering 
een objectieve en uniforme toepassing door de vele 
beslissingnemende overheden. Deze richtlijnen moeten vanaf 1 
november 2006 toegepast worden op alle nieuwe vergunningen. 

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

O Voor het project moet een watertoets worden 
opgemaakt. De elementen van de watertoets worden 
aangereikt in de discipline Water. 

Water 

Wet op de onbevaarbare 
waterlopen 

Classificering en wetgeving rond werken van verbetering of 
wijziging voor onbevaarbare waterlopen. 

O Er zijn geen waterlopen gelegen in of nabij het 
projectgebied. De meest nabije waterloop is de 
Helbeek, die stroomt ten zuiden en ten westen van 
het projectgebied (Kaart 17). 

Water 

Kwaliteitsdoelstellingen 
oppervlaktewater 

Overeenkomstig de EG-richtlijnen werd hiervoor de volgende 
wetgeving ontwikkeld: 

O Er zijn geen waterlopen gelegen in of nabij het 
projectgebied. De meest nabije waterloop is de 
Helbeek, die stroomt ten zuiden (geklasseerd, derde 

Water 
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1. de Wet van 24/05/83 betreffende de kwaliteitsobjectieven van 
oppervlaktewater met als uitvoeringsbesluiten het KB van 
25/09/84 tot vaststelling van de normen die de 
kwaliteitsobjectieven bepalen van zoet water, bestemd voor de 
productie van drinkwater, het KB van 17/02/84 tot vaststelling 
van de algemene immissienormen voor zwemwater, 
schelpdierwater en zoet water dat bescherming of verbetering 
behoeft om geschikt te zijn voor het leven van vissen. 

2. de Wet van 26/03/71 op de bescherming van de 
oppervlaktewateren tegen verontreiniging. De inhoud hiervan 
is opgenomen in VLAREM II voor wat betreft de 
milieukwaliteitsnormen. 

3. VLAREM II houdende de algemene en sectorale bepalingen 
inzake milieuhygiëne, in uitvoering van het Decreet 
betreffende de milieuvergunning. Bijzondere 
milieukwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren met 
verschillende bestemmingen werden hierin opgenomen. 

categorie) en ten westen (niet geklasseerd) van het 
projectgebied (Kaart 17). 

De Helbeek heeft als kwaliteitsdoelstelling 
basiskwaliteit. 

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

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

Nee Het projectgebied is niet gelegen ter hoogte van en 
grondwaterwinningsgebied of een beschermingszone. 

 

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

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

O Bij de uitwerking van de discipline Water werd 
rekening gehouden met de geldende bepalingen van 
de gewestelijke verordening hemelwater. 

Water 

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

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

P + O Potentiële invloeden van het project op de 
grondwaterkwaliteit werden onderzocht worden in de 
discipline Water. 

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

Door wijzigingen in de milieuwetgeving is de procedure voor het 
aanvragen van een vergunning voor de onttrekking van of infiltratie 
naar het grondwater, evenals voor boringen naar grondwater, 
geïntegreerd in VLAREM I (rubrieken 52 tot en met 55). Specifieke 
voorwaarden voor hoger genoemde activiteiten zijn opgenomen in 
de hoofdstukken 5.52 tot en met 5.55 van VLAREM II, toegevoegd 
bij Art. 240. De bemaling wordt onderverdeeld in drie klassen 
afhankelijk van het debiet. 

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

BESCHERMING VAN HET CULTUURHISTORISCH PATRIMONIUM 

Onroerenderfgoeddecreet 

Onroerenderfgoedbesluit 

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

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

O Het projectgebied overlapt niet met beschermde 
landschappen, stads- of dorpsgezichten. Evenmin zijn 
er beschermde monumenten gelegen in het 
projectgebied.  

Ter hoogte van en binnen de kleine ring van Hasselt 
zijn wel verschillende beschermde monumenten 
gelegen. De invloed van het project op deze 
monumenten wordt besproken in de discipline 
Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. 

Landschap, 
bouwkundig 
erfgoed en 
archeologie 

Verdrag van Malta Het doel van deze conventie is de bescherming van het 
archeologisch erfgoed als een bron van het Europese collectieve 

O De impact van het project op het archeologisch 
erfgoed wordt in de discipline Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie besproken en beoordeeld. 

Landschap, 
bouwkundig 
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RANDVOORWAARDE INHOUD EN DOELSTELLING RELEVANT2  BESPREKING RELEVANTIE DISCIPLINE 

geheugen en als een instrument voor historische en 
wetenschappelijke studie. 

erfgoed en 
archeologie 

Gewest- of 
grensoverschrijdende 
wetgeving 

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

Nee De afstand tot de gewest- en landgrens is zodanig 
groot dat een mogelijk grensoverschrijdend effect 
uitgesloten wordt. 
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Tabel 3 Beleidsmatige randvoorwaarden en relevantie voor het project 

RANDVOORWAARDE INHOUD EN DOELSTELLING RELEVANT3  BESPREKING RELEVANTIE DISCIPLINE 

Vlaams Milieubeleidsplan MINA 
plan 5 (2016 - 2020) 

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

O Mobiliteit: Bevolkingsgroei, gezinsverdunning, 
individualisering en vergrijzing zullen de vraag naar 
mobiliteit alleen maar versterken. Alle 
mobiliteitsscenario’s uit het ontwerp Mobiliteitsplan 
voorspellen een verdere toename van de 
personenmobiliteit (+3 à +15% t.o.v. 2010) en van 
de goederenmobiliteit (+18 à 74% t.o.v. 2010) in 
2040. De meeste scenario’s voorspellen daarin een 
forse toename van het gemotoriseerde wegverkeer. 
Fileproblemen in combinatie met het aanhoudend 
gebruik van fossiele brandstoffen leiden tot 
luchtverontreiniging en milieuhinder. De lucht- en 
geluidsemissies kunnen wel getemperd worden indien 
met schonere voertuigen wordt gereden en de eco-
efficiëntie van de sector verbetert.  

Gezondheid: Elke Vlaming kan te allen tijde 
beschikken over zuivere buitenlucht. De luchtkwaliteit 
voldoet nagenoeg steeds aan de richtwaarden van de 
WHO voor wat betreft alle belangrijke polluenten 
(PM10, PM2,5, NO2, ozon, SO2,...) en 
geluid/slaapverstoring 

Verschillende 
disciplines 

Zevende Milieuactieprogramma 
2012-2020 “Goed leven binnen 
de grenzen van onze planeet” 

Het Zevende Milieuactieprogramma vormt voor de periode 2012-
2020 de leidraad voor het milieubeleid in de EU. 

O Het zevende Milieuactieprogramma van de EU vraagt 
om acties ter bescherming van de burgers tegen 
milieu gerelateerde druk en risico’s voor de 
volksgezondheid en het welzijn. Ook het verbeteren 
van de duurzaamheid van steden werd opgenomen 
als doelstelling. Volgens het Pact 2020 moet 
Vlaanderen tegen 2020 de vergelijking met de 
Europese economische topregio’s aankunnen voor 
wat betreft geluidshinder. Het aantal potentieel 
ernstig gehinderde door geluidsoverlast door verkeer 
moet met 15% dalen. Tenslotte dient Vlaanderen op 
diverse aspecten van de levenskwaliteit bij de beste 
landen van Europa te scoren. Dat moet onder meer 

Verschillende 
disciplines 

                                                
3 P: Proceduresturend, O: Onderzoeksbepalend 



 

22       P.009245| Project-MER Ondergrondse parking Kunstlaan Hasselt 

RANDVOORWAARDE INHOUD EN DOELSTELLING RELEVANT3  BESPREKING RELEVANTIE DISCIPLINE 

blijken uit een hoge globale tevredenheid met de 
eigen leefsituatie. 

Milieubeleidsplan Provincie 
Limburg 2010 – 2013 “Allemaal 
CO2-neutraal”  

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

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

Verschillende 
disciplines 

Gemeentelijk milieubeleidsplan 
Hasselt  

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

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

Verschillende 
disciplines 

Vlaams Klimaatbeleidsplan 2013 
-2020 

Het Vlaams klimaatbeleidsplan bevat zowel mitigatie-acties (gericht 
op het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen), als 
adaptatie-acties (gericht op het verhogen van de weerbaarheid van 
Vlaanderen voor klimaatverandering).  

O Binnen het onderzoek naar milieueffecten voor 
verschillende disciplines wordt gekeken op welke 
manier het project bijdraagt tot mitigatie en welke 
adaptatiemaatregelen nu al in rekening gebracht 
moeten worden. 

Verschillende 
disciplines 

Mobiliteitsplan Vlaanderen 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. 

O Dit plan vormt een algemeen kader voor het 
mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in 
Vlaanderen. Hierbij worden doelstellingen en 
beleidsvoornemens inzake verkeersveiligheid 
geformuleerd. 

Mens - 
mobiliteit 

Gemeentelijk mobiliteitsplan 
Hasselt 

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. 

O De relevante acties / projecten uit het mobiliteitsplan 
werden meegenomen in de discipline Mens –
mobiliteit.  

Mens - 
mobiliteit 

Mobiliteitsplan Hasselt / Genk De steden Hasselt en Genk maken een gezamenlijk mobiliteitsplan 
op met de focus op een verbetering van de verkeersleefbaarheid, 
de leefbaarheid en de bereikbaarheid van het verstedelijkt gebied 
in Midden-Limburg. Tevens worde en regionaal verkeersmodel op 
niveau van de vervoerskern ontwikkeld. 

O De relevante acties / project werden meegenomen in 
de discipline Mens – mobiliteit. 

Mens - 
mobiliteit 

Natuurinrichting Natuurinrichtingsprojecten willen een gebied zo goed mogelijk 
inrichten met het oog op het behoud, het herstel, het beheer of de 
ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk milieu. De 
natuurinrichtingsprojecten zijn een initiatief van de VLM. 

Nee Er zijn geen natuurinrichtingsprojecten gelegen in of 
nabij het projectgebied. 

 

Landinrichting Landinrichtingsprojecten willen grote gebieden zodanig inrichten 
dat alle facetten die in het gebied aanwezig zijn (milieu, natuur, 

Nee Er zijn geen landinrichtingsprojecten gelegen in of 
nabij het projectgebied. 
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RANDVOORWAARDE INHOUD EN DOELSTELLING RELEVANT3  BESPREKING RELEVANTIE DISCIPLINE 

landbouw, recreatie, cultuurhistorie), zich volwaardig kunnen 
ontwikkelen. De landinrichtingsprojecten zijn een initiatief van de 
VLM. 

Ruilverkaveling Ruilverkaveling herschikt landbouwpercelen binnen een vooraf 
afgebakend gebied. Hiermee wordt gestreefd naar aaneengesloten, 
regelmatige en gemakkelijk toegankelijke kavels die zo dicht 
mogelijk bij het landbouwbedrijf liggen. Ruilverkaveling past zich 
hierbij in in het ruimtelijke ordenings-, het milieu- en natuurbeleid 
en het plattelandsbeleid. Er wordt gezocht naar mogelijkheden om 
bij te dragen aan natuur- en landschapszorg, zorg voor 
cultuurhistorisch en archeologisch erfgoed, recreatief medegebruik, 
... in evenwicht met de landbouwkundige verbeteringen. 

Nee Er zijn geen ruilverkavelingen gelegen in of nabij het 
projectgebied. 

 

Landschapsatlas De landschapsatlas is een gebiedsdekkende, wetenschappelijk 
onderbouwde inventaris van het landschap in het begin van de 
21ste eeuw. De atlas geeft aan waar de historisch gegroeide 
landschapsstructuur tot op vandaag herkenbaar gebleven is en 
duidt deze aan als relicten van de traditionele landschappen. De 
nadruk ligt hierbij op de inventaris van de landschapskenmerken 
van bovenlokaal belang met erfgoedwaarde. Deze atlas vormt het 
eerste deel van een ruimer inventarisatieproject. Een inventaris 
vanuit de esthetische invalshoek zal het project vervolledigen zodat 
uiteindelijk een globale landschapskwaliteitskaart opgemaakt kan 
worden. 

Nee Het projectgebied is gelegen in een stedelijk gebied 
en niet in een traditioneel landschap. Volgens de 
landschapsatlas zijn er dan ook geen relicten gelegen 
in het projectgebied. 
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3. VERANTWOORDING VAN HET PROJECT 

3.1 Parking 

In de omgeving van het stadspark zijn verschillende activiteiten gelegen met een aanzienlijke 
verkeersgeneratie en een grote parkeervraag. Het betreft onder andere het Virga Jesse 
ziekenhuis, het Cultureel Centrum, de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK), 
diverse kantoren en woningen.  

De parkeerbehoefte wordt momenteel opgevangen door de (betaal)parking aan het Jessa 
ziekenhuis, de gratis parking achter het Cultureel Centrum en de gratis parkeerplaatsen rond 
de rotonde vóór het Cultureel Centrum. Op piekmomenten zijn deze parkings volledig volzet 
en wordt er geparkeerd in de overige straten in het studiegebied. Het gebied wordt op deze 
momenten gekenmerkt door een groot aandeel zoekverkeer, dat een negatieve invloed heeft 
op de verkeersafwikkeling en de verkeersleefbaarheid. 

Om de moeizame verkeersafwikkeling en de verkeersleefbaarheid in het studiegebied te 
verbeteren, wenst de stad Hasselt een pakket aan maatregelen door te voeren. De bouw van 
de ondergrondse parking maakt deel uit van dit overkoepelende project. Het volledige project 
en de overige ingrepen worden toegelicht in de projectbeschrijving (§4). 

3.2 Park 

Bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp kreeg in 2014 van de 
stad Hasselt de opdracht een ontwerp te maken voor de herinrichting van het Stadspark. Het 
ontwerp heeft twee aanleidingen: 

1. De plannen om een ondergrondse parking aan te leggen (zie eerder) 

2. Het park verkeert in een matige staat. Het wordt onder meer ontsierd door een 
lusvormige weg naast het Cultureel Centrum, die steeds vol staat met geparkeerde 
auto’s. Verder zijn er stroken met te dicht en sociaal onveilig struikgewas en staat de 
centrale weide regelmatig onder water omdat de afwatering niet voldoet. 
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4. PROJECTBESCHRIJVING 

4.1 Overkoepelende verkeersmaatregelen 

De stad Hasselt wenst een pakket aan maatregelen door te voeren om de verkeersafwikkeling 
en de verkeersleefbaarheid in het studiegebied te verbeteren. Het betreft (zie Kaart 10): 

1. Bouw van een ondergrondse parking ter hoogte van de Kunstlaan. 

2. De toegang tot de bovengrondse bezoekersparking van Jessa wordt verplaatst naar 
de Stadsomvaart.  

3. In de Stadsomvaart, gedeelte tussen de Kunstlaan en de Toekomststraat, wordt 
éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van de Toekomststraat met een 
bijzondere overrijdbare bedding in “tegenrichting”. Reeds gerealiseerd 

4. Circulatiemaatregelen in een aantal nabijgelegen woonstraten moeten het 
sluipverkeer doorheen de Casterwijk en de Katarinawijk tegengaan 
(éénrichtingsverkeer in de Stadsomvaart, Windmolenstraat en Harpstraat). Reeds 
gerealiseerd 

5. Er wordt betalend parkeren ingevoerd op de Welvaartstraat, Stadsomvaart, het 
noordelijke deel van de Luikersteenweg, de Toekomststraat, de Gerlachestraat, de 
Kunstlaan, de Windmolenstraat, de Sint-Corneliusstraat, de Jongmanstraat en de 
Rederijkersstraat. Reeds gerealiseerd  

6. Het parkeren naast de Kunstlaan, gedeelte tussen de Stadsomvaart en de 
Casterstraat, wordt afgeschaft. De vrijgekomen ruimte moet een kwalitatieve 
herinrichting voor fietsers mogelijk maken. Enkel het laden en lossen naast de 
Kunstlaan blijft behouden. 

7. Een Kiss&Ride-voorziening wordt gerealiseerd voor de Kunstacademie / 
Conservatorium 

8. Een Kiss&Ride-voorziening wordt gerealiseerd voor het Virga-Jessecollege in de 
Gerlachestraat.  

9. De parkeertarieven in de geplande ondergrondse parking, de Jessa-parking en de 
parking aan de achterzijde van het Cultureel Centrum worden op elkaar afgestemd.  

10. De parking aan de achterzijde van het Cultureel Centrum wordt ingericht als 
abonnementenparking én overloopparking. De in- en uitgang van deze parking wordt 
uitgerust met een slagboominstallatie met badge-systeem/nummerplaatherkenning. 
De toegang tot de parking via het Heldenplein wordt afgesloten (met uitzondering van 
laden en lossen in functie van het Cultureel Centrum). 

Gezien de bouw van de parking vertraging heeft opgelopen, werden enkele van bovenstaande 
maatregelen reeds ingevoerd, namelijk de maatregelen uit punt 3, 4 en 5. De overige 
maatregelen zullen samen met de ingebruikname van de ondergrondse parking worden 
ingevoerd. 

Met uitzondering van de ondergrondse parking zijn deze maatregelen niet m.e.r-plichtig. In 
dit MER wordt er daarom gefocust op de bouw van de ondergrondse parkeergarage. In de 
discipline mens – mobiliteit en de overige verkeersafhankelijke disciplines worden de 
cumulatieve effecten op de verkeersstromen van al deze maatregelen mee beschouwd. 
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4.2 Huidig gebruik van het projectgebied  

Momenteel bestaat het projectgebied uit de omgeving van het stadspark en de bestaande 
parkings achter het Cultureel Centrum en aan de Oude Luikerbaan. Een deel van het park 
wordt echter ontsierd door een lusvormige weg aan de voorzijde van het Cultureel Centrum, 
die steeds vol staat met geparkeerde wagens.  

Belangrijke functies nabij het projectgebied zijn onder andere het Cultureel Centrum, het Jessa 
Ziekenhuis, de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK),… Al deze functies worden 
aangeduid op Figuur 2. 

 

Figuur 2 Functies nabij het projectgebied 
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4.3 Basisalternatief 

Het voorgestelde project bestaat uit de aanleg van een ondergrondse rotatieparking voor het 
Cultureel Centrum, met 508 parkeerplaatsen verdeeld over 1 bouwlaag, en een bovengrondse 
abonnementenparking achter het Cultureel Centrum, met 350 parkeerplaatsen (zie Figuur 3). 
Daarnaast is ook de afwerking van het park boven de ondergrondse parking onderdeel van 
het project, waarbij het cultuurplein voor het cultureel centrum ingericht zal worden voor 
culturele evenementen, zoals openluchttheater,… (maar geen frequente/ herhaaldelijke 
muziekoptredens). 

 

Figuur 3  Situering basisalternatief 
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4.3.1 Ontwerp van de ondergrondse parking 

Het project bestaat uit een ondergrondse parking met 508 parkeerplaatsen, waarvan 16 voor 
mindervaliden, verdeeld over één bouwlaag. De structuur van de parking houdt rekening met 
een belasting van minimaal 1,2 m teelaarde opdat een kwalitatief ontwerp voor het stadspark 
mogelijk blijft. Ook werd er rekening gehouden met belastingen voor eventuele evenementen 
en toegankelijkheid van hulpdiensten. Op Figuur 6 en Figuur 7 worden het grondplan en 
enkele dwarsprofielen van de ondergrondse parking weergegeven. De gewenste technische 
en bouwkundige inrichting in het projectgebied wordt weergegeven op Figuur 5.  

In het park worden drie bovengrondse paviljoenen gebouwd als toegang voor bezoekers en 
personeel van de omliggende functies (Figuur 4). De hoofdtoegang wordt ondergebracht in 
een centraal gelegen paviljoen tussen het Jessa Ziekenhuis en het Cultureel Centrum. Het 
paviljoen voorziet een trappenhal en lift. Aan de inkom van het Cultureel Centrum en ter 
hoogte van de Kunstlaan worden bijkomend paviljoenen voorzien met enkel een traphal. Deze 
paviljoenen worden uitgevoerd als een transparant geheel in structurele beglazing, 
vergelijkbaar met gelijkaardige paviljoenen in de ruime omgeving van de stad.  

 

Figuur 4 Grondplan, gevelaanzicht en dwarssnede van de paviljoenen 

Tevens worden er noodtrappenhuizen voorzien, die via geautomatiseerde luiken in geval van 
noodsituaties rechtstreeks toegang geven tot het maaiveld. Deze luiken zullen geïntegreerd 
worden in de buitenaanleg. 

De in- en uitrit tot de parkeergarage wordt georganiseerd via de brede middenberm van de 
Kunstlaan. 

De parking wordt gedefinieerd als een “gesloten parking”. Dit wil zeggen dat een mechanische 
rook en warmteafvoer (RWA) installatie noodzakelijk is. Deze RWA zal tevens dienst doen voor 
de gewone gebruikersventilatie die wordt gestuurd op basis van een CO-detectie. De RWA-
installatie is gebaseerd op een dwarse ventilatie waarbij globaal de afzuiging mechanisch 
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achteraan in de parking gebeurt (‘vuile lucht’ uit, aan de westzijde) en de vervanglucht 
vooraan (‘propere lucht’ in, aan de oostzijde) op natuurlijke wijze wordt toegevoerd. Op deze 
manier wordt geen vuile lucht afkomstig van de parkings ter hoogte van het Virga Jesse 
ziekenhuis aangezogen.  

 

Figuur 5 Gewenste inrichting van het projectgebied 
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Figuur 6 Grondplan parking 
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Figuur 7 Dwarsdoorsneden parking 
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4.3.2 Ontwerp van de bovengrondse parking 

Om de bestaande gratis parking achter het Cultureel Centrum om te vormen tot een 
abonnementenparking, zullen hekwerken en slagbomen toegevoegd worden aan de 
bestaande infrastructuur. Een gedeelte van de parking blijft echter vrij toegankelijk voor 
bussen, mindervalide personen en een aantal voorbehouden parkeerplaatsen.  

4.3.3 Ontwerp voor het stadspark (Cultuurplein) 

Het Cultureel centrum, een modernistisch ontwerp uit 1956 van architect Isia Isgour, kenmerkt 
zich door een sterke relatie tussen binnen en buiten. Dit komt tot uiting door het gebruik van 
de glazen gevel en een van binnen naar buiten doorlopende vloer.  

Het ontwerp van het cultuurplein (het projectgebied) omvat een versterking van de huidige 
binnen – buiten relatie door het vergroten van de doorlopende vloer die de overgang vormt 
tussen het Cultureel Centrum en het Cultuurplein.  

Op het Cultuurplein, bovenop de ondergrondse parking, kunnen culturele evenementen (zoals 
openluchttheater,… maar geen frequente, herhaaldelijke muziekoptredens) plaatsvinden en is 
ruimte voor kunstwerken en -manifestaties. Dit komt tegemoet aan de wens van het 
Cultuurcentrum om ook buitenactiviteiten te kunnen organiseren. De lusvormige weg in dit 
deel van het park verdwijnt, zodat een mooi groen blikvrij gebied ontstaat.  

4.4 Alternatieven 

4.4.1 Doelstellingsalternatieven 

De doelstelling van het project is een oplossing te bieden voor de mobiliteitsproblemen in het 
studiegebied, onder andere door de aanleg van een ondergrondse parking. Voor voorliggend 
project is het niet relevant om doelstellingsalternatieven te onderzoeken. 

4.4.2 Locatiealternatieven 

De initiatiefnemer wil de mobiliteitsproblemen ten gevolge van het zoekverkeer in de wijken 
in het studiegebied oplossen door de bouw van een nieuwe ondergrondse parking. Uit de 
inspraakreacties op de kennisgeving kwamen 2 alternatieve locaties naar voor, die werden 
gecombineerd tot 1 locatie-alternatief. Op deze manier worden ongeveer evenveel 
parkeerplaatsen gecreëerd in het locatie-alternatief als het aantal beschikbare plaatsen in het 
basisalternatief; 

 rotatieparking achter het Cultureel Centrum. Om voldoende parkeerplaatsen te 
kunnen realiseren, wordt er uitgegaan van 1 parkeerlaag ondergronds en 1 op 
maaiveldniveau. Het ontwerp van de ondergrondse parking is identiek aan deze in het 
basisalternatief. 

 abonnementenparking ter hoogte van de Oude Luikerbaan. Er wordt uitgegaan van 
een parking op maaiveldniveau. 

De herinrichting van het park is geen onderdeel van het locatiealternatief, maar als maatregel 
ter verbetering van de leefbaarheid van het park zal het parkeren op de lus voor het Cultureel 
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Centrum niet meer mogelijk zijn. Er worden dan ook geen werken voorzien om de lusvormige 
weg te verwijderen of het park in te richten. Een volledige herinrichting van het park 
(onafhankelijk van de werkzaamheden voor de parkings) in een latere fase blijft echter steeds 
mogelijk. 
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Figuur 8 Situering locatiealternatief 
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4.4.3 Uitvoeringsalternatieven 

Uitvoeringsalternatieven kunnen betrekking hebben op de fasering van de werkzaamheden of 
op de gebruikte aanlegtechnieken. Voor de aanleg van de ondergrondse parking kunnen 
uitvoeringsalternatieven gedefinieerd worden die enerzijds betrekking hebben op de toe te 
passen bemaling en anderzijds op de stabiliteit van de constructie. Beide types alternatieven 
hebben te maken met de feitelijke stand van het grondwater in het gebied, die relatief hoog 
is. Door combinatie van verschillende types bemaling met verschillende types secanswanden 
voor afscherming van de bouwput, worden een aantal uitvoeringsvarianten samengesteld. 
Deze worden geëvalueerd op hun impact op de omliggende grondwaterstanden en het 
vereiste bemalingsdebiet. De evaluatie gebeurt aan de hand van een scenariomodellering, 
gebruik makend van een driedimensionaal MODFLOW grondwaterstromingsmodel.  

Uitgaande van een bemalingsdiepte van 6m-mv en het gebruik van secanswanden met hoge 
en lage doorlaatbaarheid wordt de grondwaterstroming en –verlaging gemodelleerd voor 2 
type bemalingsvarianten, nl: 

 Standaard bemaling 
 Retourbemaling 

De boorstaten van het grondonderzoek ter plaatste bevestigen de regionale geologische 
stratigrafie. Onder het quartair dek van 3 meter wordt maximaal 10 m formatie van 
Eigenbilzen aangetroffen op de scheidende formatie van Boom. Onzekerheid over de 
hydrogeologische parameters wordt opgevangen door de simulaties uit te voeren met een 
conservatieve/nadelige benadering van de parameterwaarden. 

4.4.4 Nulalternatief 

Het nulalternatief houdt in dat het project geen doorgang vindt en de aanleg van de 
ondergrondse parking niet gerealiseerd wordt. Op deze manier wordt er geen oplossing 
gezocht voor de mobiliteitsproblemen in het studiegebied. Dit alternatief wordt in het MER 
onderzocht als referentiesituatie. 

4.5 Beschrijving van de werken 

4.5.1 Werfzone 

De enige mogelijke locatie voor de werfzone in het basisalternatief is het grasveld ten zuiden 
van de geplande ondergrondse parking. Aan de overige randen van de bouwput moeten de 
huidige functies zoveel mogelijk toegankelijk blijven: in het westen de toegang tot het 
ziekenhuis, in het noorden de Kunstlaan en in het oosten het Cultureel Centrum. Ook in het 
locatiealternatief zal de werfzone ten zuiden van de geplande parking georganiseerd worden, 
zodat de omringende functies toegankelijk blijven: in het westen het Cultureel Centrum, in het 
noorden de Kunstlaan en in het oosten de bewoning. De bouwput zelf wordt afgesloten met 
secanswanden, waarbij in het kader van de grondwatermodelleringen 2 doorlatendheden 
worden bestudeerd die een open en gesloten bouwput moeten voorstellen.  
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Figuur 9 Situering werfzone en bouwput, basisalternatief 

 

Figuur 10 Situering werfzone en bouwput, locatiealternatief 

 

Bouwpu
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4.5.2 Grondverzet 

De bouw van de ondergrondse parking gaat uiteraard gepaard met grondverzet. Ongeveer 
een derde van de uitgegraven grond zal achteraf ter plekke gebruikt worden voor aanvullingen 
rondom en bovenop het parkeergebouw. De grond noodzakelijk voor deze aanvullingen zal 
tijdelijk in de werfzone gestockeerd worden. De overige uitgegraven grond zal met 
vrachtwagens worden afgevoerd. 

Het project-MER zal ook focussen op de optimale routering van het werfverkeer om de impact 
zo minimaal mogelijk te houden. Een bijkomende belasting van de woonstraten in de wijk 
dient maximaal vermeden te worden. Routes via de Kunstlaan – R70 of via de Oude Luikerbaan 
– Luikersteenweg behoren tot de mogelijkheden.  

Omdat momenteel nog niet geweten is of er zal worden gewerkt met een open of gesloten 
bouwput, wordt hier een open bouwput verondersteld (= worst case). Uitgaande van 16 m³ 
per vrachtwagens en 50 vrachtwagens per dag duurt het grondverzet ca. 3 maanden: 

 Uitgegraven grond: 69.611,60 m3 
 Aanvullingen: 23.731,60 m3 
 Grondafvoer: 45.880,00 m3 
 Aantal vrachtwagens: 2.868 
 Aantal dagen: 57 

4.5.3 Bemaling 

Tijdens de bouw van de ondergrondse parking is bemaling noodzakelijk. Omdat het 
grondwaterpeil en de hydraulische paramaters van de onderliggende lagen nog onvoldoende 
gekend zijn, worden er in dit MER enkele bemalingsvarianten bestudeerd (zie §Error! 
Reference source not found.). 

4.5.4 Fasering van de werken 

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke fasering er voor het project wordt 
nagestreefd. 

Tabel 4 Fasering van de werken 

Fase Aanvang Duur proces / Duur werken 

Archeologisch onderzoek Najaar 2018 1 maand 

Bouwaanvraag Najaar 2018 5 maanden 

Aanbesteding Najaar 2018 5 maanden 

Aanleg van de parking Voorjaar 2019 12 maanden 

Grondwerken Voorjaar 2019 3 maanden 

Bouwwerken Zomer 2019 6 maanden 

Afwerking, technieken Najaar 2019 2 maanden 

Aanvullingen  Najaar 2019 1 maand 

Heraanleg stadspark bovenop de 
parking Voorjaar 2020 6 maanden 
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4.5.5 Interferentie met functies in het studiegebied 

Vanaf de aanvang van de werken zal het Jessa ziekenhuis, zowel voor toekomend als 
vertrekkend verkeer, ontsluiten via de Stadsomvaart. Dit wordt ook de definitieve toegang tot 
de parking van het ziekenhuis wanneer de werken voltooid zijn. De Stadsomvaart is 
enkelrichting vanaf de Kunstlaan naar de Toekomststraat. Inrijdend verkeer dient dus aan te 
rijden via de Kunstlaan. Uitrijdend verkeer moet verplicht richting Toekomstlaan rijden.  

Zoals aangegeven in §4.1 zullen de parkeerplaatsen langsheen de Kunstlaan, tussen de 
Stadsomvaart en de Casterstraat, verdwijnen. Parkeren zal hier al niet meer mogelijk zijn 
vanaf de aanvang van de werken. 

Het Theatercafé en het Cultureel Centrum blijven bereikbaar langs de achteringang, die 
tijdelijk zal fungeren als hoofdingang. 

De inrit naar de ondergrondse parking komt te liggen op de middenberm van de Kunstlaan. 
De Kunstlaan zal daarom niet bereikbaar zijn wanneer de werken aan deze inrit plaatsvinden. 
Dit heeft ook een tijdelijke impact op de omliggende functies. Dit betekent onder andere 
concreet: 

 De Kunstlaan zal tijdelijk (3 maanden) afgesloten worden tussen de Stadsomvaart en 
de toegang tot de parking achter het Cultureel Centrum.  

 De parking achter het Cultureel Centrum blijft bereikbaar via de route 
Maastrichtersteenweg – Casterstraat – Kunstlaan. De parking verlaten kan via de 
Kunstlaan – Harpstraat.  

 De aanpalende functies blijven bereikbaar voor voetgangers.  

 Fietsers worden tijdelijk omgeleid via de Windmolenstraat.  

 De Jongmansstraat loopt dood net voor de Kunstlaan. 

De eerste stap van de werken, is de uitvoering van het archeologisch proefsleuvenonderzoek, 
dat zal uitgevoerd worden net voor de aanvang van de eigenlijke werkzaamheden. Dit zal 
aanvangen in het najaar, zodat de werken niet interfereren met de verschillende evenementen 
die tijdens de zomermaanden (2018) in het park zullen doorgaan (vb Openluchttheater). In 
de zomer van 2019 zullen de werken aan de ondergrondse parking nog niet voltooid zijn, 
zodat er dan een alternatieve locatie zal gezocht worden voor deze evenementen. 
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5. INGREEP-EFFECTANALYSE 

5.1 Ingrepen 

In functie van de effectvoorspelling wordt het project ingedeeld in hoofdingrepen met elk een 
aantal relevante deelingrepen. De ingrepen kunnen elk een bepaalde impact op het milieu 
hebben en dienen hierbij in twee fasen beschouwd te worden. Allereerst is er de aanleg- of 
uitvoeringsfase, meer bepaald de fase waarin de werken voor de aanleg van het project zullen 
gebeuren. Daarna is er de gebruiks- of exploitatiefase die aanvangt na de bouwfase. 

Voor voorliggend project kunnen, in overeenstemming met de fasering van de werken zoals 
hoger beschreven, volgende hoofdingrepen onderscheiden worden: 

 Bouwrijp maken van het terrein en voorbereidende werken 

 Realisatie van de parkeerbak en bouwkuip voor in- en uitrit 

 Oprichting van de paviljoenen 

 Aanpassing bestaande parking 

 Werken op het openbaar domein  

 Afwerking van het park 

 Exploitatie van de parking 

Per hoofdingreep kunnen volgende deelingrepen onderscheiden worden: 

Bouwrijp maken van het terrein en voorbereidende werken 

 Uitbreken bestaande verhardingen en afvoer van puin 
 Verplaatsen van nutsleidingen en rioleringen 
 Aanvoer van materiaal, machines en bouwkranen 
 Inrichten van de werfvoorzieningen (werfketen, werfzones) 
 Afbakenen en afsluiten van de werfzones 

Realisatie van de parkeerbak en bouwkuip voor in- en uitrit 

 Instellen van de bemaling 
 Uitgraven van grond 
 Afvoer en berging van de uitgegraven grond 
 Bouw ondergrondse parking 
 Aanvullingen met grond 

Oprichting van de paviljoenen 

 Aanvoer van materialen 
 Ruwbouwwerken 
 Technische uitrustingen 
 Afwerkingen 
 Afbraak werfinstallaties 

Aanpassing bestaande parking 

 Plaatsen van hekwerk & slagbomen 
 Plaatsen van aangepaste signalisatie voor specifieke parkeerplaatsen 
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Werken op het openbaar domein  

 Tijdelijk omleiden van het wegverkeer 
 Uitbreken bestaande verhardingen en afvoer van puin 
 Verplaatsen van nutsleidingen en rioleringen 
 Betonwerken  
 Herstel openbaar domein (incL voorzien van hekkens en slagbomen aan bestaande 

parking) 

Afwerking van het park 

 Heraanleg van leidingen 
 Heraanleg buitenverhardingen 
 Aanvullingen met grond 
 Beplantingen 
 Inrichting van het park 

Exploitatie van de parking 

 Parkeren in het gebied  
 Al dan niet drainage van het grondwater 
 Gebruik van het park 

5.2 Effecten 

Uitgaande van bovenstaande deelingrepen en een eerste afbakening van de karakteristieken 
van het milieu in het studiegebied kunnen de mogelijke milieueffecten afgeleid worden. Het 
al dan niet effectief voorkomen en de mate en ernst en waarmee de opgesomde effecten 
voorkomen, wordt verder bekeken in hoofdstuk 8. 

In Tabel 5 wordt een overzicht gegeven van de potentieel te verwachten effecten per discipline 
en per hoofd- en deelingreep. Dit overzicht dient als leidraad voor de verschillende disciplines 
om de effecten4 concreet uit te werken en te evalueren op basis van de discipline-eigen criteria.  

                                                
4 De tabel geeft alle ingreep-effectrelaties weer, ook de minder relevante (bv. zeer tijdelijke effecten) 
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Tabel 5 Ingreep-effectenschema (potentiële, te onderzoeken effecten) 
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Bouwrijp maken van het terrein en voorbereidende werken 

Uitbreken 
bestaande 
verhardingen en 
afvoer van puin 

X X X X X X X  X   X X X X  X X X   X X X X X X 

Verplaatsen van 
nutsleidingen en 
rioleringen 

      X  X   X X  X  X     X X X X X X 

Aanvoer van 
materiaal, 
machines en 
bouwkranen 

X X X X X X X  X      X  X     X  X X X X 

Inrichten van de 
werfvoorzieningen 

        X   X  X X  X   X  X X X X X  

Afbakenen en 
afsluiten van de 
werfzones 

        X      X  X   X  X X X X   

Realisatie van de parkeerbak en bouwkuip voor in- en uitrit 

Instellen van de 
bemaling 

        X   X   X X X X X   X   X X  

Uitgraven van 
grond 

      X  X  X X X  X  X     X X  X X X 
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Afvoer en berging 
van de uitgegraven 
grond 

X X X X X X X  X  X    X  X     X X X X X X 

Bouw 
ondergrondse 
parking 

      X  X      X  X     X X X X X X 

Aanvullingen met 
grond 

      X  X  X X X  X  X       X X X X 

Oprichting van de paviljoenen 

Aanvoer van 
materialen 

X X X X X X X  X      X  X     X  X X X X 

Ruwbouwwerken       X  X      X       X  X X X X 

Technische 
uitrustingen 

        X                X X  

Afwerkingen         X     X           X X  

Afbraak 
werfinstallaties 

        X      X  X        X X  

Aanpassing bestaande parking 

Plaatsen hekwerk & 
slagbomen 

    x  x  x           x  x x  x   

Plaatsen 
aangepaste 
signalisatie 

      x  x             X      

Werken op het openbaar domein 
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Tijdelijk omleiden 
van het 
wegverkeer 

 X X X X X X  X      X  X     X   X X  

Uitbreken 
bestaande 
verhardingen en 
afvoer van puin 

      X  X     X X  X X X   X X X X X X 

Verplaatsen 
nutsleidingen en 
rioleringen 

      X  X   X X  X  X     X X  X X X 

Betonwerken X X X X X X X  X      X  X     X   X X X 

Herstel openbaar 
domein 

        X   X  X X  X   X  X X X X X  

Afwerking van het park 

Heraanleg van 
leidingen 

      X  X   X X  X  X     X X X X X X 

Heraanleg 
buitenverhardingen
X 

        X   X  X X  X X    X X X X X  

Aanvullingen met 
grond 

      X  X  X X X  X  X     X  X X X  

Beplantingen         X   X X  X  X   X  X X X X X  

Inrichting van het 
park 

        X   X X X X  X   X  X X X X X  

Exploitatie van de parking 
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Al dan niet 
drainage van het 
grondwater 

              X X  X X         

Gebruik van het 
park 

         X    X X  X X X   X X X X   
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6. RELEVANTE INFORMATIE UIT BESTAANDE 
ONDERZOEKEN 

6.1 Masterplan Casterwijk (Grontmij, 2013) 

Het plangebied dat in deze studie werd beschouwd, is het oostelijke stadsdeel van Hasselt 
tussen de Groene Boulevard (Guffenslaan) in het westen, de grote ring (Gouverneur 
Roppesingel) in het oosten, de Maastrichtersteenweg in het noorden en de 
Spoorweg/Luikersteenweg in het zuiden. 

Omdat er heel wat projecten stonden te gebeuren in de Casterwijk besloot de stad Hasselt 
een masterplan op te laten maken waarin het publieke domein in de Casterwijk onder de loep 
genomen werd. Het doel was om krachtlijnen uit te zetten voor een kwalitatief ingericht en 
samenhangend publiek domein met aandacht voor de belevingswaarde voor de verschillende 
doelgroepen. 

Bij de herziening van het RUP voor de Casterwijk zullen de relevante aspecten uit het 
masterplan juridisch verankerd worden. Concreet werden volgende aspecten uit het 
masterplan aangereikt om doorvertaald te worden naar het RUP: 

 Stadspark: verankeren als groene ruimte met een gemeenschapsfunctie 

 Straten: mogelijkheid om hiërarchie vast te leggen (in zoverre dat dit latere 
aanpassingen in functie van gewijzigde inzichten op vlak van mobiliteitsbeleid niet 
hypothekeert) 

 Relatie Groene boulevard – huidige inkom Jessa (via De Gerlachestraat) en 
toekomstige (visuele en functionele) doorsteek naar het stadspark verankeren 

 Gronden Jessa: verfijnen van de bestemming en bestemmingsvoorschriften in functie 
van nieuwe invulling op middellange termijn en bepalingen over de randen langs het 
stadspark in functie van het verstreken van de relatie tussen de site en het park. 

 Aanduiden van markant punt op de as Kunstlaan tegenover Katarinakerk, bepalen van 
bouwenveloppe en vastleggen van kwaliteitseisen wat betreft verschijningsvorm 

 Binnengebied Leonard Lessiuslaan: verfijnen van de bestemming en 
bestemmingsvoorschriften voor de onbebouwde ruimte achter het 
ontmoetingscentrum. 

 Lineaire ruimte langs de spoorlijn: als groene ader verankeren en 
ontwikkelingsmogelijkheden voor de Helbeek (openleggen van de beek, ruimte voor 
waterbuffering en natuurontwikkeling) garanderen 

Volgend op de opmaak van dit Masterplan werd het gemeentelijk RUP “BPA Casterwijk, 
partiële herziening” opgemaakt voor het stadsarchief aan de Rederijkerstraat (2009). Een 
verdere juridische verankering van dit Masterplan is niet meer aan de orde. 
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6.2 Verkeersstudie omgeving Virga-Jesse Ziekenhuis5 
(Arcadis, 2013) 

Deze studie werd opgemaakt tussen 2010 en 2013.  

De studie omschrijft de mogelijke ontsluitingsstructuur van de omgeving rond het Virga Jesse 
ziekenhuis, rekening houdend met de geplande ontwikkelingen op korte, middellange en lange 
termijn.  

Verschillende ontsluitingsscenario van de ondergrondse parking zijn ten opzicht van elkaar 
afgewogen. Uit de afweging kwamen volgende scenario’s als meest voordelige naar voor:  

 ontsluiting van de Oude-Luikerbaan – Albrecht Rodenbachstraat met een doorsteek 
naar de Luikersteenweg 

 ontsluiting via de Kunstlaan  

In deze studie ging de voorkeur naar de ontsluiting van de Oude-Luikerbaan – Albrecht 
Rodenbachstraat met een doorsteek naar de Luikersteenweg, met een secundaire ontsluiting 
via de Kunstlaan.  

In een addendum op de studie werd een capaciteitstoets van een aantal kruispunten op de 
ontsluitingsroutes uitgevoerd. Uit deze capaciteitstoets kwamen geen noemenswaardige 
problemen naar voor. Het enige knelpunt dat naar voor kwam was op de Luikersteenweg ter 
hoogte van de gewenste nieuwe doorsteek naar de parking.  

6.3 Microsimulaties omgeving Kunstlaan (Arcadis, 2015) 

In september 2015 is door Arcadis een verkeersstudie uitgevoerd voor het studiegebied. Het 
betreft een microsimulatie om de mobiliteitseffecten van de geplande ondergrondse parking 
en de verkeerskundige herstructureringen in de Casterwijk te ramen. Uit deze simulatie bleek 
dat het project zou gepaard gaan met een verkeersgeneratie van meer dan 1.000 pae in een 
periode van 2 uur en bijgevolg m.e.r.-plichtig is. 

De micro-simulatie werd opgemaakt in de periode juni – september 2015.  

In de micro-simulatie is rekening gehouden met de bouw van een ondergrondse parking met 
een capaciteit van 550 parkeerplaatsen. Er wordt vanuit gegaan dat de ondergrondse parking 
de bestaande parkeercapaciteit vervangt (voor en achter CCHA en parkeeraanbod Kunstlaan) 
en dat de parking dus geen bijkomend verkeer zal genereren. Er wordt wel rekening gehouden 
met een herverdeling van de verkeersstromen.  

De verwachte verkeersgeneratie vanuit de studie ‘Advies ontsluiting parking Jessa’ voor beide 
parkings is in onderstaande tabel weergegeven.  

                                                
5 Verkeersstudie omgeving Vriga-Jesse Ziekenhuis, Arcadis, i.o. Stad Hasselt, versie mei 2013 
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Tabel 6  Verwachte verkeersgeneratie ondergrondse parking en parking Jessa  

 

Belangrijk is te melden dat bij deze studie naar de bouw van de ondergrondse parking rekening 
is gehouden met een nieuwe personeels- en bezoekersparking voor het Jessa-ziekenhuis met 
ruimte voor 290 parkeerplaatsen.  

In de studie wordt geconcludeerd dat het netwerk in de huidige situatie en na realisatie van 
de ondergrondse parking niet overbelast is. Ook voor de situatie waarbij nog een 
overloopparking en abonnementenparking voorzien wordt achter het CCHa als 
overgangsmaatregel, wordt in de studie aangegeven dat er nog voldoende restcapaciteit op 
het netwerk aanwezig is om het verkeer naar de parking op te vangen.  

Ook de effecten van de circulatiewijzigingen (zoals ondertussen reeds uitgevoerd, 
enkelrichting Stadsomvaart, enkelrichting Harpstraat) werden onderzocht in de micro-
simulatie. Er werd voornamelijk een verschuiving van de verkeersstromen naar de rand van 
de wijk voorspeld. De grootste effecten werden verwacht in de Toekomststraat. Door het 
enkelrichting maken van de Stadsomvaart werd een stijging van de intensiteiten in de 
Toekomststraat verwacht met een wachtrij van ca 80m tot 120m tijdens de ochtendspits.  

De tellingen uitgevoerd in het kader van deze studie (2015) zijn beschreven onder 8.2.3.2.2. 
Tussen 2015 en 2016 zijn een aantal circulatiemaatregelen uitgevoerd. Op basis van de 
tellingen uit deze studie (2015) en de nieuwe tellingen uitgevoerd in 2016 worden de effecten 
van deze circulatiemaatregelen kort geëvalueerd.  

6.4 Herinrichting van het stadspark (Bureau Verbeek 
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp, 
2014) 

Bureau Verbeek landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp kreeg in 2014 van de 
stad Hasselt de opdracht een ontwerp te maken voor de herinrichting van Park Cultuurcentrum 
Hasselt. Het ontwerp heeft twee aanleidingen. Ten eerste wil de stad een parkeerkelder 
aanleggen onder het noordelijk deel van het park, aan de “centrumkant” van het 
Cultuurcentrum Hasselt. Deze is bedoeld om de parkeerdruk in de directe omgeving – door de 
aanwezigheid van het Jessa Ziekenhuis, het zorgcomplex OCMW, de kunstacademie en het 
Cultuurcentrum – te verlichten. Ten tweede verkeert het park in een matige staat. Het wordt 
onder meer ontsierd door een lus vormige weg naast het Cultuurcentrum, die steevast vol 
staat met geparkeerde auto’s. Verder zijn er stroken met te dicht en sociaal onveilig 
struikgewas en staat de centrale weide regelmatig onder water omdat de afwatering niet 
voldoet. 

De herinrichting moet de tekortkomingen opheffen en het park aantrekkelijker maken. Als 
randvoorwaarde geldt onder meer dat de openbare ruimte zodanig wordt ontworpen dat de 
onkruidbestrijding beheersbaar blijft. De stad Hasselt hanteert immers als stelregel dat ze bij 
het onderhoud van groen en openbare ruimtes geen pesticides toepast. 

Bureau Verbeek heeft een participatieproject met burgers, omwonenden en belanghebbende 
partijen doorlopen en nauw samengewerkt met het college van Burgemeester en Schepenen 
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en medewerkers van de Stad Hasselt. De door hen ingebrachte wensen over het programma 
in het park hebben, binnen de mogelijkheden die daarvoor bestaan, een plek gekregen in het 
ontwerp. Het park is in vijf zones/sferen gedeeld, namelijk:  

 Het cultuurplein. Dit grenst aan het bestaande Cultuurcentrum. Dit centrum, een 
modernistisch ontwerp uit 1956 van architect Isia Isgour, kenmerkt zich door een 
sterke relatie tussen binnen en buiten, door de toepassing van een glazen gevel en 
een van binnen naar buiten doorlopende vloer, onder een brede overkapping. Verbeek 
versterkt de relatie door de vloer te vergroten tot een grote rechthoek, die de 
overgang vormt tussen het Cultuurcentrum en het Cultuurplein. Op het Cultuurplein, 
dat boven de parkeerkelder ligt, kunnen culturele evenementen (zoals 
openluchttheater) plaatsvinden en is ruimte voor kunstwerken en –manifestaties. Dit 
komt tegemoet aan de wens van het Cultuurcentrum om ook buitenactiviteiten te 
kunnen organiseren. De lusvormige weg in dit deel van het park verdwijnt, zodat een 
mooi groen blikvrij gebied ontstaat.  

 De Kunstlaan. In het verkeersplan wordt op de middenberm van deze laan – een 
belangrijke ontsluitingsroute voor het Cultuurcentrum, het Jessa Ziekenhuis en de iets 
verder gelegen Sint-Catharinakerk – de toegang tot de parkeerkelder aangelegd. 
Hiervoor moet een aantal bomen worden gekapt. Bureau Verbeek stelt voor om voor 
de continuïteit van de groenstructuur het langsparkeren langs de weg op te heffen en 
daarvoor in de plaats bomen terug te planten.  

 De Plankenweide. Dit is en blijft de centrale weide in het park waar evenementen 
kunnen plaatsvinden en mensen kunnen recreëren.  

 Het Helbeekbosje. In deze zuidwestelijke hoek van het park staat natuurbeleving 
centraal, met onder meer wadi’s en verwilderd groen. In deze zone kunnen kinderen 
avontuurlijk spelen en kunnen schoolklassen bijvoorbeeld kikkervisjes vangen. In dit 
deel van het park is ook de afgesloten hondenuitlaatplek bedacht.  

 Het Heldenplein. Dit uitstulpsel van het park aan de oostkant wordt gefatsoeneerd en 
beter aangetakt aan de rest van het gebied. Ook komt hier een markant speelobject. 

Er zijn op twee niveaus looproutes ontworpen in het park. Er is de mooie kronkelende 
wandeling die de zones met elkaar verbindt. Daarnaast zijn er de rechte paden die structuur 
aanbrengen in het nogal rommelige stedenbouwkundig geheel van de omgeving. De situering 
van alle paden is afgestemd op de directe omgeving: ze sluiten aan op entrees van gebouwen 
of looproutes naar of van het nabijgelegen stadscentrum, ziekenhuis, academie of 
zorgcomplex. Bij de begroeiing is gekozen voor robuuste bomen, afwisselend solitair, in 
groepjes of in lanen. Overal is onderdoor zicht mogelijk, waardoor de sociale veiligheid in het 
park wordt vergroot. Voor de beleving van het park als geheel en ondersteuning van de 
culturele functie van het Cultureel Centrum zijn op diverse plaatsen kunstwerken gepland.  
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Figuur 11 Deelzones van het park 

In het ontwerp voor het Park Cultuurcentrum Hasselt heeft Bureau Verbeek 
landschapsarchitectuur / ecologie / stedelijk ontwerp de relatie tussen het al bestaande 
gebouw van het Cultuurcentrum en het omringende groene gebied versterkt. Het 
modernistische gebouw uit 1956 kenmerkt zich door een heldere structuur en grote 
transparantie naar de directe omgeving. Dit wordt veroorzaakt door de grote staal-glazen 
puien en het doorlopen van de vloertegels van binnen naar buiten. Bureau Verbeek heeft in 
het ontwerp deze relatie geaccentueerd en verder versterkt door de tegelvloer buiten uit te 
breiden tot een grote rechthoek die het hele gebouw omspant. Binnen en buiten worden zo 
nog meer samengetrokken, waarbij een vloeiende en vanzelfsprekende overgang ontstaat 
naar het groen rondom. Verbeek dringt ook aan op het terugbrengen van de staal-glazen 
puien in de oorspronkelijke staat, door later toegevoegde afwijkende elementen weg te halen. 
Ook dit versterkt de relatie tussen binnen en buiten. De architectuur en landschapsarchitectuur 
zijn dus als één geheel benaderd. 
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7. INTERFERENTIE MET ANDERE PLANNEN OF 
PROJECTEN 

7.1 Herinrichting van het stadspark 

De heraanleg van het stadspark is in het najaar van 2017 gestart ter hoogte van het 
Heldenplein (zie Figuur 11). Vervolgens schuiven deze werken op naar het westen, waar de 
rest van het park van zuid naar noord zal worden afgewerkt. Deze werken zullen interfereren 
met de aanleg van de ondergrondse parking. De inrichting van het park bovenop de parking 
sluit aan op de aanleg van de ondergrondse parking en maakt deel uit van het project. 

7.2 Het nieuwe stadhuis 

Net binnen de kleine ring van Hasselt, op de hoek van de Guffenslaan in het zuiden en de 
Sint-Jozefsstraat aan het oosten, wordt momenteel de voormalige Rijkswachtkazerne 
gerestaureerd. In het gebouw wordt een dienstencentrum met het nieuwe stadhuis 
ondergebracht. Dit project maakt deel uit van de referentiesituatie. 

De verwachte bijkomende verkeersgeneratie door de bouw van het nieuwe stadhuis op de 
hoek van de R70 Guffenslaan en de Sint-Jozefstraat wordt bijkomend toegedeeld aan de 
tellingen van 2016. De verwachte verkeersgeneratie is geraamd in de Mobiliteitsstudie bij de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag6. 

De bijkomende verwachte verkeersgeneratie wordt geraamd op 92 pae/u, bestaande uit 56 
personenwagens, 1 levering met een vrachtwagen en 171 fietsers.  

38% van het verkeer zal bij het verlaten van de site linksafslaan op de Guffenslaan richting 
de Kunstlaan. Het toekomend verkeer interfereert niet met het kruispunt R70 Guffenslaan – 
Kunstlaan. 

7.3 De Blauwe Boulevard 

Het project de “Blauwe Boulevard” betreft de herontwikkeling en opwaardering van de site 
ten noorden van de stadskern rond de kanaalkom door de creatie van nieuwe stedelijke 
functies. Concreet houdt het project extra woongelegenheid, handels- en horecaruimte, 
parkeerplaatsen en een heringericht openbaar domein in. 

De aanlegwerken zijn in november 2015 van start gegaan.  

Het project-MER van dit stadsontwikkelingsproject werd door de dienst Mer goedgekeurd op 
19 november 2009. De ontwikkelingen ter hoogte van de Blauwe Boulevard zullen in het op 
te maken project-MER “Ondergrondse parking Kunstlaan” meegenomen worden als deel 
uitmakend van de referentiesituatie. De verkeersgeneratie die werd berekend in het project-
MER van de Blauwe Boulevard zal bijkomend toegedeeld worden aan de tellingen van 2016. 

                                                
6 Mobiliteitsstudie bij de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag, bouw van een dienstencentrum met nieuw 

stadhuis en restauratie van de voormalige rijkswachtkazerne, versie 1, november 2014, i.o. Stad Hasselt  
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7.4 Toekomstige verkeersmaatregelen 

In de toekomst zijn er nog enkele verkeersmaatregelen aan de orde die van betekenis kunnen 
zijn voor voorliggend project. Het betreft maatregelen die nog niet ten gronde werden 
onderzocht en waar al zeker geen formele beslissing over genomen werd. Deze worden niet 
verder meegenomen in het project-MER, maar worden hier enkel ter informatie vermeld: 

 Invoeren van tweerichtingsverkeer in de Toekomststraat of wijzigen van de rijrichting; 

 Knippen van de kleine ring ter hoogte van het Dusartplein. 

7.5 Verkeersmanagementsysteem 

De stad Hasselt werkt een dynamisch verkeersmanagementsysteem uit.  

Met het dynamisch verkeersmanagementsysteem wenst de stad Hasselt: 

 Het parkeercomfort van de bezoekers te verhogen door de bezoekers op een efficiënte 
manier te adviseren en te geleiden naar een vrije parkeerplaats;  

 De leefkwaliteit, het parkeercomfort en de verkeersveiligheid in woonwijken te 
verbeteren door het tegengaan van zoekverkeer; 

 Het verzamelen van cruciale informatie over het parkeer- en mobiliteitsgebeuren in 
Hasselt, ter voorbereiding en onderbouwing van slimme beleidskeuzes. 

Aan de hand van variabele en statische parkeer- en routeverwijsborden worden de bezoekers 
vanaf de R71 geleid naar de beschikbare parkeerplaatsen binnen de grote Ring. Via het 
verkeersmanagementsysteem wil de stad vermijden dat bezoekers eerst tot op de R70 Groene 
Boulevard rijden om vervolgens een parkeerplaats te zoeken. Via het geleidingssysteem zullen 
de bezoekers via de aangewezen invalsweg naar de respectievelijke parkings geleid worden. 
Het verkeersmanagementsysteem gaat uit van 4 parkeerroutes.  

De nieuwe ondergrondse parking Kunstlaan behoort tot één van de 4 parkeerroutes. De 
parking wordt gesignaleerd via de Luikersteenweg en de Sint-Truidersteenweg – R70 – 
Kunstlaan. Het uitgaand verkeer wordt via de Kunstlaan naar de R70 geleid en kan vervolgens 
de stad verlaten via de Maastrichtersteenweg.  

Hiernaast zal het verkeersmanagementsysteem real-time informatie leveren over rijdend en 
stilstaand verkeer. Het systeem zal centraal beheerd worden.  

Het verkeersmanagementsysteem wordt opgeleverd in het voorjaar van 2018. Dit project 
maakt dus deel uit van de referentiesituatie. 
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Figuur 12: overzichtskaart parkeerroutes 

 

7.6 Ontwikkeling van de huidige parkeerzone achter het 
Cultureel Centrum 

Op lange termijn wordt er door het stadsbestuur rekening gehouden met de ontwikkeling van 
de huidige parkeerzone achter het Cultureel Centrum. Dit houdt in dat deze parkeerplaatsen 
op lange termijn zullen verdwijnen. Omdat er momenteel nog geen concrete plannen zijn voor 
een ontwikkeling in deze zone, wordt deze aanname op lange termijn in het project-MER 
meegenomen als een mogelijk ontwikkelingsscenario. 

Deze ontwikkeling wordt vooral kwalitatief besproken aangezien het nu nog niet duidelijk is 
welke ontwikkeling er precies zal plaatsvinden. Enkel voor de discipline Grondwater wordt 
rekening gehouden met de aanwezigheid van 3 ondergrondse niveaus (modellering met 
MODFLOW). Bij ontwikkeling van deze zone zullen de aanwezige bovengrondse 
parkeerplaatsen nl. in een extra ondergrondse parkeerlaag voorzien moeten worden. 
Daarnaast moet er ook een ondergrondse parkeerlaag voorzien worden voor de 
parkeerbehoefte van de ontwikkeling zelf, zodat bemaling niet tot op 2 maar tot op 3 
ondergrondse niveaus dient te gebeuren.  
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7.7 Ontwikkeling van de nieuwe parkeerzone aan de Oude 
Luikerbaan 

Ook hier neemt men aan dat op lange termijn dit terrein zal ontwikkeld worden als 
woongebied. Dit houdt in dat ook deze parkeerplaatsen op lange termijn zullen verdwijnen. 
Omdat er momenteel nog geen concrete plannen zijn voor een ontwikkeling in deze zone, 
wordt dit in het project-MER meegenomen als een mogelijk ontwikkelingsscenario. 

Dit ontwikkelingsscenario wordt enkel heel beknopt en kwalitatief besproken, aangezien ook 
hier momenteel nog geen concrete plannen zijn om dit gebied te ontwikkelen. 
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8. BESPREKING VAN DE DISCIPLINES 

8.1 Algemeen 

8.1.1 Studiegebied 

Effecten ten gevolge van een project manifesteren zich doorgaans in een groter gebied dan 
het projectgebied. Dit wordt het studiegebied genoemd. De afbakening van het studiegebied 
wordt bepaald door het invloedgebied waarbinnen effecten optreden. Dit kan per discipline 
zelfs per effect verschillend zijn. Het studiegebied wordt globaal gedefinieerd als het 
projectgebied met inbegrip van het invloedgebied. 

Het studiegebied wordt voor elke discipline apart afgebakend (zie verder). 

8.1.2 Referentiesituatie 

In dit MER worden de effecten van het project vergeleken met de referentiesituatie. Een 
referentiesituatie wordt gedefinieerd als de situatie die ontstaat door, vertrekkende van de 
huidige situatie (2017), rekening te houden met verschillende autonome en gestuurde 
ontwikkelingen maar niet met het project dat het voorwerp van de studie uitmaakt. Door het 
verschil te maken tussen enerzijds de begrote effecten mét project en anderzijds de 
referentiesituatie bekomt men de resultaten die enkel toe te wijzen zijn aan het project en 
niet aan eventuele andere ontwikkelingen. 

Voor alle disciplines wordt als referentiesituatie de toestand in 2020 beschreven 
(nulalternatief). De volgende reeds uitgevoerde circulatiemaatregelen en geplande 
ontwikkelingen zijn meegenomen in de referentiesituatie: 

 Verplaatsing van de toegang van de bovengrondse bezoekersparking van Jessa naar 
de Stadsomvaart; 

 Circulatiemaatregelen in een aantal nabijgelegen woonstraten van de Casterwijk en 
Katarinawijk; 

 Invoering betalend parkeren (maar nog geen tellingen uitgevoerd over impact); 
 Inrichting van het nieuwe stadhuis; 
 Project ‘de Blauwe Boulevard’. 

8.1.3 Geplande toestand 

De effecten van het project zullen beoordeeld worden ten opzichte van de referentiesituatie. 
Om de uitkomst van de impactevaluatie te kunnen waarderen, zullen de beoordelingskaders 
toegepast worden zoals voorgesteld in de volgende hoofdstukken. Enerzijds zullen de effecten 
relatief gewaardeerd worden ten opzichte van de referentiesituatie, anderzijds zullen ook 
absolute referentiekaders gehanteerd worden om de relevantie en significantie van de effecten 
te beoordelen. Voorbeelden van absolute referentiekaders zijn kwaliteitsdoelstellingen, 
streefwaarden, normen of afspraken. 

Tenzij anders vermeld in de disciplinespecifieke hoofdstukken, zal volgende generieke 
beoordelingsschaal gebruikt worden7: 
                                                
7  In overeenstemming met de bepalingen van het richtlijnenboek “Algemene methodologische en procedurele 

aspecten”, dienst Mer, oktober 2015. 
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Door het spiegelen van de effecten in positieve zin krijgt men een zevendelige schaal met drie 
positieve beoordelingsniveaus, drie negatieve en een neutraal niveau. 

Een beoordelingskader moet ook een uitspraak doen met betrekking tot de noodzaak om al 
dan niet milderende maatregelen te onderzoeken, in functie van de mate waarin het effect als 
aanzienlijk wordt beschouwd. 

Onderstaande tabel geeft aan hoe de effectbeoordeling (en bijhorende score) moet 
geïnterpreteerd worden in termen van milderende maatregelen8. Deze systematiek geldt voor 
alle disciplines, tenzij anders weergegeven in de disciplinespecifieke hoofdstukken of 
disciplinespecifieke richtlijnenboeken.  

 

8.2 Discipline Mens – Mobiliteit  

8.2.1 Methodiek 

8.2.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

INFRASTRUCTUUR  

De verkeersnetwerken worden besproken aan de hand van terreinonderzoek, satellietbeelden, 
de verkeersplanologische context (wegencategorisering en fietsroutenetwerk) en overige 
informatie die ter beschikking is (bijvoorbeeld de routering en aantal doorkomsten van de 
bussen van De Lijn en het aanbod van de NMBS aan het station Hasselt).  

                                                
8  Idem 
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Aangezien de bouw van de ondergrondse parking enige vertraging heeft opgelopen, zijn reeds 
een aantal van de milderende maatregelen van het project uitgevoerd in de loop van 2015. 
Deze maatregelen zitten vervat in de referentietoestand (zie §4.1 en Kaart 12). De 
referentiesituatie omvat dus de ontsluitingsstructuur van 2016. 

GEBRUIK VAN DE VERKEERSNETWERKEN  

Het gebruik van de verkeersnetwerken wordt zowel kwalitatief als kwantitatief onderzocht. 
Het kwalitatieve onderzoek verloopt aan de hand van terreinonderzoek waarbij eventuele 
knelpunten worden gedetecteerd en geanalyseerd. In het kader van het kwalitatief onderzoek 
wordt zowel gebruik gemaakt van reeds beschikbare verkeerstellingen (2013 – 2015) als van 
bijkomend uitgevoerde tellingen in het kader van dit MER (2016 – 2017).  

TELLINGEN 2013 

In het kader van het uitgevoerde vooronderzoek zijn er in 2013 tellingen uitgevoerd. Het gaat 
om tellingen op volgende locaties: 

 Toekomststraat – Albrecht Rodenbachstraat 

 N20 Luikersteenweg – Oude Luikerbaan  

 Oude Luikerbaan – Albrecht Rodenbachstraat  

 R70 – Kunstlaan  

 Kunstlaan – toegang parkeerlus 

TELLINGEN 2015 

De verkeersintensiteiten van de situatie 2015 worden in beeld gebracht op basis van 
verkeerstellingen die zijn uitgevoerd in 2015 in opdracht van de stad Hasselt voor 7 
kruispunten tijdens de ochtend en avondspits. Het gaat om volgende kruispunten (zie ook 
Kaart 14). 

 Kruispunt Toekomststraat – Stadsomvaart 

 Kruispunt Toekomststraat – R70  

 Kruispunt R70 – Kunstlaan  

 Kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart 

 Kruispunt Kunstlaan – Casterstraat 

 Kruispunt Maastrichterstraat – Harpstraat  

 Kruispunt Sint-Katarinaplein – Nicolaas Cleynaertslaan  

TELLINGEN 2016 EN 2017 

Voor de beschrijving van de referentiesituatie wordt vertrokken van de verkeerstellingen die 
zijn uitgevoerd in april 2016 en in mei 2017. De locaties zijn gekozen op basis van de 
bestaande ontsluitingsroutes van het projectgebied voor het basisalternatief en het 
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locatiealternatief. Naast de hoofdontsluitingsroutes zijn ook een aantal alternatieve routes 
door de wijk meegenomen in het onderzoek (§8.2.3.1.3). De verkeersintensiteiten op deze 
kruispunten zijn in beeld gebracht voor de ochtendspits en voor de avondspits telkens voor 
een periode van 2u. De resultaten worden telkens gerapporteerd in pae/u voor het drukste 
spitsuur. Dit zijn immers de meest drukke momenten van de dag. In totaal zijn er op 18 
locaties kruispunttellingen uitgevoerd (Kaart 14). 

 Kruispunt Toekomststraat – Stadsomvaart 

 Kruispunt Toekomststraat – R70  

 Kruispunt R70 – Kunstlaan  

 Kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart 

 Kruispunt Kunstlaan – Casterstraat 

 Kruispunt Casterstraat – Maastrichterstraat  

 Kruispunt Maastrichterstraat – Harpstraat  

 Kruispunt Sint-Katarinaplein – Nicolaas Cleynaertslaan  

 Kruispunt Gerard Mercatorlaan – Singelbeekstraat 

 Kruispunt Vuurkruisenlaan – Casterstraat 

 Kruispunt Toekomststraat – Albrecht Rodenbachstraat 

 Kruispunt N20 Luikersteenweg – Toekomststraat  

 Kruispunt N20 Luikersteenweg – Oude Luikerbaan  

 Kruispunt N20 Luikersteenweg – Lentestraat 

 Kruispunt N20 Luikersteenweg – Daniëlsstraat  

 Kruispunt Oude Luikerbaan – Kroonwinningstraat 

 Kruispunt Oude Luikerbaan – Parrallelweg 

 Kruispunt R71 Gouverneur Roppesingel – Kroonwinningstraat 

De verkeersgeneratie in het studiegebied wordt vervolgens opgehoogd, rekening houdend 
met de autonome evolutie en de geplande ontwikkelingen waarvan verwacht wordt dat ze 
tegen 2020 gerealiseerd zijn.  

Voor de verschillende geselecteerde kruispunten in het studiegebied, zal een capaciteitstoets 
uitgevoerd worden.  

VERGELIJKING 2015 - 2016 

Om een beeld te geven van het effect van deze reeds uitgevoerde maatregelen, wordt in het 
project-MER enkel voor de discipline Mens – Mobiliteit kort de vergelijking gemaakt tussen de 
situatie 2015 -  2016 en tussen situatie 2015 en de referentiesituatie. Dit zal gebeuren op 
basis van de verkeerstellingen van respectievelijk 2015 en 2016 en de verwachte 
verkeersintensiteiten voor de referentiesituatie. 

PARKEERBEZETTING EN PARKEERGEDRAG 

In de omgeving van het projectgebied zijn verschillende openbare parkings gelegen en kan 
langs de straten geparkeerd worden. Het beschikbare aanbod wordt in beeld gebracht op 
basis van data aangeleverd door de stad Hasselt en informatie vanuit het Jessa ziekenhuis.  
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De parkeerbezetting van het straatparkeren is in beeld gebracht op basis van een 
parkeerbezettingsonderzoek dat uitgevoerd is in april 2016 door de Stad Hasselt. Het 
parkeerbezettingsonderzoek is uitgevoerd voor de openbare parkeerplaatsen in het gebied 
omsloten door de R70 – Maastrichtersteenweg – R71 – spoorweg – Luikersteenweg – 
Toekomststraat. Het onderzoeksgebied is verder opgedeeld in deelzones op basis van de 
deelzones gehanteerd bij opmaak van de parkeerstudie Stad Hasselt9 (Kaart 15).  

De parkeerbezetting is waargenomen op volgende 3 referentiemomenten:  

 Weekdag voormiddag 
 Weekdag namiddag 
 Weekdag avond  

Het parkeerbezettingsonderzoek is uitgevoerd op weekdagen aangezien in het weekend er 
nagenoeg geen consultaties, onderzoek of opnames zijn in het Jessa-ziekenhuis en de scholen 
en kantoren in de nabijheid gesloten zijn.  

Om een beeld te krijgen van het huidige en het verwachte parkeergedrag in de omgeving van 
het projectgebied, is in april 2016 een enquête uitgevoerd. De enquête is uitgevoerd tussen 
7u en 10u en tussen 15u30 en 18u30 op volgende locaties:  

 Toegang parking cultureel centrum; 
 Toegang cultureel centrum;  
 Straten in de onmiddellijke omgeving;  
 Inkom van het Jessa-ziekenhuis.  

In deze enquête is o.a. geïnformeerd naar de parkeerlocaties en de motivatie om op deze 
locatie te parkeren. In totaal zijn er 261 enquêtes afgenomen. 98 van de enquêtes zijn 
afgenomen bij de bezoekers van het Jessa ziekenhuis. De overige enquêtes zijn in hoofdzaak 
afgenomen op straat en aan de parking van het cultureel centrum.  

MOBILITEITSPROFIEL  

Op basis van ontvangen informatie van de belangrijkste attractiepolen in de directe omgeving 
van het projectgebied wordt het mobiliteitsprofiel omschreven. Volgende attractiepolen 
worden hierin meegenomen:  

 Academie  

 Jessa-Ziekenhuis  

 Cultureel Centrum  

8.2.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

Voor de geplande situatie wordt het onderscheid gemaakt tussen:  

 Aanlegfase 

 Exploitatiefase 

                                                
9 Parkeerstudie Stad Hasselt, eindrapport, maart 2008, ARCADIS gedas nv i.o. Stad Hasselt  
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In beide fasen wordt er een effect verwacht door bijkomend verkeer naar de site. Het project 
wordt beschouwd als een verkeersgenererend project. 

In de aanlegfase gaat dit voornamelijk over werfverkeer. Hiernaast zal tijdens de werffase de 
bereikbaarheid van de omgeving tijdelijk wijzigen. De effecten van de aanlegfase worden in 
hoofdzaak kwalitatief beoordeeld.  

In de exploitatiefase zal de verkeersgeneratie en de verkeersorganisatie wijzigen. Dit heeft 
een impact op een aantal effectengroepen binnen de discipline Mens - Mobiliteit.  

VERKEERSGENERATIE 

Om de effecten van het project in beeld te brengen, zal een inschatting gemaakt worden van 
de wijziging van de verkeersstromen door de wijziging van het parkeeraanbod en de 
parkeerstructuur. Ook de effecten van de overige flankerende maatregelen zoals het 
toekomstig verkeersmanagementsysteem worden in beeld gebracht.  

In functie van de toedeling van het mogelijke bijkomende verkeer op basis van de bijkomende 
parkeerplaatsen en de mogelijke herverdeling van de bestaande verkeersstromen, zullen een 
aantal distributiepatronen uitgewerkt worden op basis van onderstaande uitgangspunten en 
de resultaten van de enquête.  

In eerste instantie wordt uitgegaan van de gewenste ontsluiting, namelijk maximaal via de 
R70 – Kunstlaan. In een sensitiviteitstoets zullen vervolgens kort de effecten van wijzigingen 
in het distributiepatroon besproken worden: 

 Ontsluiting bijkomend parkeeraanbod via alternatieve routes doorheen de wijk  
 Ook ontsluiting bestaand aanbod via R70 – Kunstlaan  

PARKEERBEZETTING 

De parkeerbezetting van de nieuwe ondergrondse parking wordt ingeschat op basis van 
aannames die in voorstudies van de ondergrondse parking zijn opgemaakt. Deze zijn bijgesteld 
op basis van wijzigingen die ondertussen hebben plaatsgevonden (geen abonnementen maar 
enkel rotatieparking, wijziging aanbod van 550 parkeerplaatsen naar 350 bijkomende 
parkeerplaatsen,…) en cijfers van de gemiddelde rotatie van gelijkaardige rotatieparkings in 
andere centrumsteden in Vlaanderen.  

De wijziging van de parkeerbezetting in de straten zal ingeschat worden op basis van de 
resultaten van  de parkeerenquête en expert judgement.   

De toekomstige parkeerbezetting van de parking achter het cultureel centrum zal ingeschat 
worden rekening houdend met de resultaten van de parkeerenquête, reeds gekende vragen 
en mogelijke bijkomende vragen naar abonnementen voor deze parking en expert judgement.  

Een overzicht van de effectengroepen, criteria en methodieken voor de discipline Mens-
Mobiliteit wordt weergegeven in Tabel 7. 

Tabel 7 Beoordelingscriteria discipline Mens – Mobiliteit  

Effectengroep  Aspect Indicator 

Verkeersgeneratie  Distributie verkeersstromen Verdeling van verkeer per richting of 
herkomst-bestemmingszones 
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Effectengroep  Aspect Indicator 

Gebruik van de 
verschillende modi – 
gebruik van het 
autonetwerk  

Intensiteiten personenwagens, 
bestelwagens, lichte vracht, zware 
vracht op de verschillende segmenten 
van het netwerk  

Functioneren 
verkeerssysteem – 
voetgangersvoorzieningen  

Continuïteit voetgangers-
netwerk  

Missing links in voetgangersnetwerk  

Functioneren 
verkeerssysteem – fietsers  

Continuïteit en uniformiteit 
fietsnetwerk  

Missing links in het fietsnetwerk  

Functioneren 
verkeerssysteem – openbaar 
vervoer 

Kwaliteit van openbaar 
vervoersysteem - structuur 

Doorstroming  

Functioneren 
verkeerssysteem - 
autoverkeer 

Functioneren kruispunten  Verzadigingsgraad kruispunten  

Mobiliteitsaspecten 
verkeersleefbaarheid  

Verkeersveiligheid  Verkeersintensiteiten 

Conflicten in de verkeersafwikkeling 

Parkeerdruk in relatie tot 
de 
omwonenden/bestaande 
activiteiten  

Parkeerbezetting  

Onderstaande significantiekaders worden voorgesteld voor deze discipline: 

VERKEERSGENERATIE  

Om de verkeerseffecten van het project te bepalen, is het in eerste instantie noodzakelijk om 
de te verwachte verkeersgeneratie te ramen. Aangezien het gaat om een parking voor 
personenwagens, zal de parking in eerste instantie zorgen voor een verkeersgeneratie van 
personenwagens. Nadat men de wagen geparkeerd heeft, wordt men voetganger. Ook de 
belangrijkste voetgangersstromen naar de attractiepolen in de omgeving worden globaal in 
beeld gebracht.  

De indicator verkeersgeneratie zal niet op zich beoordeeld worden. De waarde van deze 
indicator zal als input gebruikt worden voor de berekening van andere indicatoren, die wel 
beoordeeld worden.  

Op basis van het distributiepatroon dat zal worden opgemaakt, zullen de verkeersstromen 
toegedeeld worden aan het netwerk. Na realisatie van het project zal het verkeer van de 
parking zich voornamelijk richten naar de R70, aangezien de in- en uitrit uitdrukkelijk in deze 
richting gepositioneerd zijn. Hiernaast zullen de verkeersstromen zich herverdelen op basis 
van het gewijzigd parkeeraanbod en de gewijzigde parkeerstructuur.  

FUNCTIONEREN VAN HET VERKEERSSYSTEEM – VOETGANGERS 
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De ontwikkeling van de site zal geen invloed hebben op de routes over grote afstand. Wel 
zullen lokaal een aantal effecten optreden, enerzijds met betrekking tot de ontsluiting van de 
site zelf, anderzijds met betrekking tot de looproutes doorheen de site.  

Om de directe effecten voor voetgangers te beoordelen wordt vooral gekeken naar de routes 
voor voetgangers die bijkomend gecreëerd worden of verdwijnen. Ook de optimalisatie van 
bestaande routes wordt in de beoordeling meegenomen.  

Volgende aspecten worden beoordeeld: 

 Looproutes vanuit de parking naar de attractiepolen in de omgeving  
 Looproutes tussen de verschillende attractiepolen in de omgeving  

Tabel 8 Betekenis scores voetgangers 

Score Effect Betekenis 

-3/ +3 Aanzienlijk 
negatief / positief 

(Nieuwe) hoofdroutes voor wandelaars worden onderbroken / 
gecreëerd 

-2/ +2 Negatief / Positief  (Nieuwe) functionele wandelroutes worden onderbroken / gecreëerd 

-1 / 
+1 

Beperkt negatief / 
positief 

(Nieuwe) voetgangers-verbindingen worden onderbroken / 
gecreëerd, maar beperkte functionaliteit van de verbindingen 

0 Geen significant 
effect 

(Nieuwe) voetgangersverbindingen worden niet onderbroken / 
gecreëerd 

FUNCTIONEREN VAN HET VERKEERSSYSTEEM – FIETS 

Om de directe effecten voor fietsers te beoordelen wordt vooral gekeken naar de routes voor 
fietsers die bijkomend gecreëerd worden of verdwijnen.  

Tabel 9 Betekenis scores fiets 

Score Effect Betekenis 

-3/ +3 Aanzienlijk negatief 
/ positief 

(Nieuwe) hoofdroutes voor fietsers worden onderbroken / 
gecreëerd 

-2/ +2 Negatief / positief  (Nieuwe) functionele fietsroutes worden onderbroken / gecreëerd 

-1 / 
+1 

Beperkt negatief / 
positief 

(Nieuwe) fietsverbindingen worden onderbroken / gecreëerd, maar 
beperkte functionaliteit van de verbindingen 

0 Geen significant 
effect 

(Nieuwe) fietsverbindingen worden niet onderbroken / gecreëerd 

FUNCTIONEREN VAN HET VERKEERSSYSTEEM – OPENBAAR VERVOER  

De ontwikkeling van het project heeft geen impact op de routing van het openbaar vervoer of 
de ligging van de haltes. Er wordt dus gefocust op de impact op de doorstroming van het 
openbaar vervoer.  
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Tabel 10 Betekenis scores doorstroming OV  

Score Effect Betekenis 

-3 / 
+3 

Aanzienlijk negatief / 
positief 

Omwegfactor OV vergroot / verkleint sterk en reistijden 
verlengen / verkorten sterk 

-2 / 
+2 

Negatief / positief  Omwegfactor OV vergroot / verkleint en/of reistijden 
verlengen / verkorten 

-1 / 
+1 

Beperkt negatief / 
positief 

Omwegfactor OV vergroot / verkleint weinig en/of reistijden 
verlengen / verkorten weinig 

0 Geen / verwaarloosbaar 
effect 

De ontwikkelingen op de site hebben geen invloed op de 
omwegfactor / reistijden voor OV 

FUNCTIONEREN VAN HET VERKEERSSYSTEEM – AUTOVERKEER  

CAPACITEIT KRUISPUNTEN  

In stedelijke context is vooral het functioneren van kruispunten verantwoordelijk voor de 
doorstroming. Hun capaciteit ligt immers lager dan deze van de wegvakken zelf. Daarom wordt 
de kruispuntafwikkeling hier gehanteerd als maatstaf voor de beoordeling van het 
verkeerssysteem – autoverkeer, kwaliteit van het wegennet. Als indicator wordt de 
verzadigingsgraad van de kruispunten meegenomen.  

Voor de beoordeling van de afwikkelingskwaliteit van een voorrangsgeregeld kruispunt of een 
rotonde zal de methodiek van de Highway Capacity Manual10 gevolgd worden, waarbij de 
verzadigingsgraden als volgt worden geïnterpreteerd: 

 X(ring)11 < 80%: vlotte verkeersafwikkeling 
 80 % < X(ring) < 90 %: kortstondige, lichte filevorming 
 90 % < X(ring) < 100 %: langdurige, belangrijke filevorming 
 100 % < X(ring): oververzadigd 

Ter evaluatie van de verkeersafwikkeling op kruispunten met verkeerslichten, wordt de 
methode van Webster12 gebruikt. De verzadigingsgraden worden als volgt geïnterpreteerd: 

 X < 90 %: vlotte verkeersafwikkeling 
 90 % < X < 100 %: kortstondige, lichte filevorming 
 100 % < X: langdurige, belangrijke filevorming 

In een eerste stap wordt het effect op de verschillende kruispunten afzonderlijk geëvalueerd. 
Hierbij wordt het significantiekader uit Tabel 11 gehanteerd.  

                                                
10 Transportation Research Board (TRB), Highway Capacity Manual, (2000) 

11 X(ring) = procentuele verzadigingsgraad van de ring na de toerit in kwestie 

12 Webster, F.V., Traffic Signal Setting. Report 39, Road Research Laboratory Crowthorne, Berkshire, 1958 
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Tabel 11 Significantiekader verzadigingsgraad kruispuntbeweging (*procentpunt: rekeneenheid 
waarmee de verandering van een percentage wordt uitgedrukt. Een stijging van 40% naar 
80% is een verhoging van 100% of een verhoging van 40 procentpunten) 

Verzadigings-
graad  

toekomstige 
situatie (incl. 
plan/project)  

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

Toename verzadigingsgraad Verschil 
< 5 %-
punt 

Afname verzadigingsgraad  

> 50 
%-
punt 

20 à 50 
%- 
punt  

10 à 
20 
%- 
punt  

5 à 
10 
%-
punt  

5 à 
10 
%- 
punt  

10 à 
20 
%- 
punt  

20 à 
50 
%- 
punt  

> 50 
%- 
punt  

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

9013-100%  ---  ---  --  -  0  0  +  ++  ++  

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

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

MOBILITEITSASPECTEN VERKEERSLEEFBAARHEID  

De effectengroep ‘Mobiliteitseffecten van de verkeersleefbaarheid’ wordt op basis van 
verschillende aspecten beoordeeld. Per aspect is een significantiekader bepaald.  

VERKEERSVEILIGHEID  

De verkeersveiligheid is een belangrijk aspect in de beoordeling van een project. Voor de 
beoordeling van de verkeersveiligheid worden twee indicatoren meegenomen, namelijk de 
verkeersintensiteiten en de conflictpunten in de verkeersafwikkeling. 

Tabel 12 Significantiekader verkeersintensiteiten  

Score Effect Betekenis 

-3/ +3 Aanzienlijk negatief / 
positief 

Verkeersintensiteiten verhogen / verlagen aanzienlijk 
(>50%) 

 

-2/ +2 Negatief / positief  Verkeersintensiteiten verhogen / verlagen (tussen 11% en 
49%) 

-1 / 
+1 

Beperkt negatief / positief Gering effect op verkeersintensiteiten (<10%)  

0 Geen significant effect Het project heeft geen invloed op de verkeersintensiteiten 

Met betrekking tot de conflictpunten zal er enerzijds gekeken worden naar aantal 
conflictpunten en anderzijds naar de ernst van het conflictpunt. De ernst van het conflictpunt 
wordt kwalitatief beoordeeld en het aantal conflictpunten kwantitatief.  

                                                
13 95% voor lichtengeregelde kruispunten  
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Tabel 13 Significantiekader conflictpunten in de verkeersafwikkeling  

Score Effect Betekenis 

-3/ +3 Sterk negatief / 
positief 

Het aantal en de ernst van de conflictpunten wijzigt 
aanzienlijk 

Verkeersintensiteiten thv bestaande conflictpunten 
stijgen aanzienlijk  

-2/ +2 Matig negatief / 
positief  

Het aantal en de ernst van de conflictpunten wijzigt 
significant 

Verkeersintensiteiten thv bestaande conflictpunten 
stijgen significant 

-1 / +1 Gering negatief / 
positief 

Gering effect op het aantal en de ernst van de 
conflictpunten 

Verkeersintensiteiten thv bestaande conflictpunten 
stijgen gering 

0 Geen significant 
effect 

Het project heeft geen invloed op de diversiteit in 
verkeerssoorten op het aantal kruispunten. 

PARKEERDRUK IN RELATIE TOT DE OMWONENDE/BESTAANDE ACTIVITEITEN  

Het project omvat de bouw van een ondergrondse parking. Een van de doelstellingen van het 
project is tegemoet te komen aan de parkeerbehoefte van de functies in de omgeving van het 
project. Er zal nagegaan worden of de bouw van de ondergrondse parking een positieve 
impact kan hebben op de parkeerdruk in de omgeving, met name in de woonstraten rondom 
het projectgebied.  

De parkeerbezetting wordt beoordeeld op basis van onderstaand significantiekader.  

Tabel 14 Significantiekader parkeerbezetting  

Score  Effect  Toelichting  

+3  Aanzienlijk positief  De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het aanbod 
lost een bestaand problematisch tekort volledig op (bezetting op 
openbaar domein zakt onder 85%).  

+2  Positief  De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het aanbod 
lost een bestaand problematisch tekort grotendeels op (bezetting 
op openbaar domein zakt tussen 100% en 85%).  

+1  Beperkt positief  De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het aanbod 
lost een bestaand problematisch tekort gedeeltelijk op (bezetting 
openbaar domein blijft boven 100%).  

0  Geen/verwaarloosbaar 
effect  

De voorgenomen activiteit dekt de eigen (bijkomende) 
parkeerbehoefte zonder significant overschot (5%).  

-1  Beperkt negatief  De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt niet gedekt, maar de 
parkeerdruk op de omgeving blijft onder de grens van 85%.  
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Score  Effect  Toelichting  

De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt ruim gedekt, maar 
omdat er geen bestaand problematisch tekort is in de omgeving, 
werkt het overaanbod autogebruik in de hand.  

-2  Negatief  De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt niet gedekt, en de 
parkeerdruk op de omgeving overschrijdt de grens van 85%.  

-3  Aanzienlijk negatief  De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt niet gedekt, en de 
parkeerdruk op de omgeving overschrijdt de grens van 100%.  

8.2.2 Afbakening van het studiegebied 

Het projectgebied situeert zich aan de Kunstlaan te Hasselt, tussen het Jessa-ziekenhuis en 
het Cultureel Centrum Hasselt.  

Het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Hasselt wenst op deze locatie een 
ondergrondse parking met 508 parkeerplaatsen aan te leggen. Het aanwezige bovengrondse 
parkeeraanbod zal verdwijnen en vervangen worden door een park zodat een aangename 
verblijfsruimte ontstaat.  Het projectgebied omvatte initieel de zone tussen de R70, de N2 
Maastrichtersteenweg, de R70 en de spoorlijn. 

In het kader van de MER-procedure dient er eveneens een locatie alternatief onderzocht te 
worden. Het projectgebied is aldus verder uitgebreid met het gebied tussen de spoorlijn, de 
R70 en de N20 Luikersteenweg.  

Het globale onderzoeksgebied omvat aldus de zone tussen de R70, de N2 Maastrichterstraat, 
de R71 en de N20 Luikersteenweg. 

Beide alternatieven en de afbakening van het studiegebied zijn weergegeven op kaart 11.  

8.2.3 Beschrijving van referentiesituatie (2020) 

Zoals reeds aangegeven in de beschrijving van de methodiek wordt voor de referentiesituatie 
uitgegaan van de situatie 2016 - 2017 (incl reeds genomen circulatiemaatregelen en de daarbij 
horende aanpassingen aan de infrastructuur zoals de aanleg van de busbaan in de 
Stadsomvaart).  

8.2.3.1 Infrastructuur 

8.2.3.1.1 Fietsroutes 

Fietsroutenetwerk  

Zowel de invalswegen tussen de R71 en de R70 alsook de R70 zelf maken onderdeel uit van 
de hoofdroutes binnen het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk14.  

                                                
14 Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk – versie mei 2013  



 

66       P.009245| Project-MER Ondergrondse parking Kunstlaan Hasselt 

In de omgeving van het projectgebied gaat het meer specifiek om de Luikersteenweg en de 
R70 deelsegment Guffenslaan. 

De Maastrichtersteenweg is geselecteerd als alternatief functionele fietsroute binnen het 
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.  

De route parallel aan de spoorlijn is geselecteerd als onderdeel van het lokale functionele 
fietsroutenetwerk.  

 

Figuur 13 Fietsroutenetwerk mobiliteitsplan Hasselt (Beleidsplan 29-04-2014) 

Voetgangers- en fietsinfrastructuur  

In de ruime omgeving van het projectgebied zijn voetpaden aangelegd langsheen de rijweg. 
Doorheen het stadspark is een padenstructuur voorzien die zorgt voor een kortsluiting tussen 
de omliggende woonstraten.  

In een aantal straten zijn de voetpaden echter vrij smal en is de continuïteit van de looproutes 
suboptimaal. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 

 Voetpaden Stadsomvaart zijn op verschillende segmenten zeer smal  

 Continuïteit looproute op de Toekomststraat thv Stadsomvaart 

 …  

Langs de Luikersteenweg zijn aanliggend verhoogde fietspaden aanwezig. Deze zijn echter 
niet conform het vademecum fietsvoorzieningen (schuwafstanden, breedte). Langs de 
Maastrichtersteenweg is een dubbelrichtingsfietspad aanwezig aan de zuidzijde van de rijweg 
(staduitwaarts). Het fietspad is gescheiden van de rijweg door ofwel een parkeerstrook ofwel 
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een verhoogd plateau. Bij dubbelrichtingsfietspaden neemt de kans op conflicten toe 
aangezien fietsers voor automobilisten uit een onverwachte hoek kunnen komen.  

Langs de R70 is aan één zijde een aanliggend verhoogd enkelrichtingsfietspad aanwezig, voor 
het fietsverkeer dat in tegenwijzerzin meerijdt met het autoverkeer. Hiernaast is er een 
centrale middenberm, die ook door de fietsers gebruikt kan worden. Deze fietsstructuur is 
zeker niet continu te noemen en wordt ter hoogte van de aansluitingen van de ventwegen 
regelmatig onderbroken. Waar deze middenberm niet aanwezig is, is wel een fietspad voor 
fietsers in tegenrichting voorzien.  

In de Toekomststraat zijn enkel fietssuggestiestroken aanwezig.  

Op de Kunstlaan is een aanliggend fietspad aanwezig. Dit fietspad voldoet zeker niet aan de 
kwaliteitseisen.  

De route parallel aan het spoor is een fietsweg. Op verschillende locaties is er connectie naar 
het lokale wegennet, via dewelke de projectsite bereikt kan worden (Oudstrijderslaan, Oude 
Luikerbaan, Luikersteenweg,.. ). 

Doorheen het stadspark is ook een padenstructuur aangelegd die door de fietsers gebruikt 
worden als connectie tussen de stedelijke straten.  

  

Foto 1: Kunstlaan Hasselt    Foto 2: R70  

In de Daniëlsstraat, de Lentestraat, de Oude Luikerbaan is gemengd verkeer van toepassing.  

In de Kroonwinningstraat zijn aanliggende fietspaden aanwezig.  
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8.2.3.1.2 Openbaar vervoer  

Aanbod: Bus – De Lijn  

In de nabijheid van de projectsite zijn verschillende haltes van het openbaar vervoer gelegen. 
De dichtstbijzijnde halte is de halte Hasselt Cultureel Centrum, gelegen in de Kunstlaan. Deze 
halte wordt bediend door stadslijn H16, H61, H17 en H71.  

Tabel 15: doorkomst openbaar vervoer halte Hasselt Cultureel Centrum  

Lijnnr. Omschrijving Weekdag Zaterdag Zondag 

H71 St. Lambrechts-
Herk – Alken – 
Wimmertingen – 
Hasselt Station  

1 per uur/ extra 
spitsritten 

1 per uur 1 per 2uur 

H16 Rapertingen – 
Hasselt Station 

1 per uur/ extra 
spitsritten 

1 per uur 1 per 2 uur  

H61 Rapertingen – 
Hasselt Station 

1 per uur/ extra 
spitsritten 

1 per uur 1 per 2uur 

H17 Wimmertingen  - 
Alken -St. 
Lambrechts-Herk – 
Hasselt - Station 

1 per uur/ extra 
spitsritten 

1 per uur per 2 uur  

In de omgeving van het projectgebied zijn ook een aantal haltes gelegen die ook door andere 
lijnen bediend worden. De Halte Jessaziekenhuis in de Stadsomvaart wordt bijkomend bediend 
door H15 en H51.  

Een groot aantal bussen van De Lijn maken gebruik van de R70 als verbinding tussen het 
station en het Dusartplein. De meeste bussen halteren echter enkel aan deze twee haltes. De 
halte Kunstlaan wordt op weekdagen en op zaterdag enkel bediend door een aantal stadslijnen 
en de Boulevard pendel. De overige lijnen die gebruik maken van de R70 halteren hier enkel 
op zondag. In onderstaande tabel wordt een overzicht opgenomen.  

Tabel 16 Aanbod openbaar vervoer in de omgeving van het projectgebied  

  Frequentie 

Lijnnr. Omschrijving Weekdag Zaterdag Zondag 

H15 Godsheide – Rapertingen – 
Hasselt Station  

1 per uur 1 per uur 1 per 2uur 

H51 Rapertingen – Godsheide – 
Hasselt Station  

1 per uur 1 per uur 1 per 2uur 

BP  Hasselt Station (lus)  Om de 5 minuten  Om de 5 of 10 
minuten  

 

H31 Kiewit – Kuringen – Hasselt 
Station  

Uurfrequentie Uurfrequentie  1 per 2uur 

H14 Kiewit – Godsheide – Hasselt 
Station  

Uurfrequentie  Uurfrequentie 1 per 2uur 

H15 Godsheide – Rapertingen – 
Hasselt Station  

Uurfrequentie Uurfrequentie  1 per 2uur 
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Figuur 14  Uitsnede netplan De Lijn (30/10/2017) 

Aanbod: Trein  

Het station van Hasselt is gelegen op 1,6 km van de site. Dit wordt niet meer aanschouwd als 
vlot wandelbare afstand. Er is wel een goede busverbinding tussen het station en de halte 
Hasselt Kunstlaan.  

Vanuit het station van Hasselt zijn er rechtstreekse treinverbindingen naar:  

 Tongeren 
 Genk   
 Leuven/ Brussel  
 Antwerpen-Centraal 
 Gent Sint-Pieters 
 Blankenberge  
 Knokke 
 Maastricht 

Aanbod: Jessa-Pendel  

Aangezien het parkeeraanbod op de parking van het Jessa-ziekenhuis ontoereikend is om aan 
de parkeervraag te voldoen, heeft het ziekenhuis reeds een aantal maatregelen genomen om 
de verkeersgeneratie naar de site te beperken. Zo zetten ze onder andere een pendelbus in 
tussen de parking op de Koningin Boudewijnlaan en het ziekenhuis. Zowel de parking als het 
gebruik van de pendelbus is gratis.  

Infrastructuur  

In de Stadsomvaart is recent een busbaan aangelegd voor de bussen in tegenrichting (van 
Toekomststraat naar Kunstlaan).  
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Op de R70 zijn op bepaalde segmenten busbanen in tegenrichting voorzien. Hiernaast zijn er 
ook verschillende haltes op de R70 die via een ventweg bereikbaar zijn.  

In de Toekomststraat is een busbaan aangelegd om bussen linksaf te laten slaan op de R70. 
Het gemotoriseerd verkeer dient hier rechtsaf te slaan.  

Op de overige wegen in de omgeving van de projectsite is er geen specifieke infrastructuur 
voor bussen aanwezig.  

  

Foto 3: halte Kunstlaan op de R70  Foto 4: BOB Stadsomvaart  

 

8.2.3.1.3 Gemotoriseerd verkeer 

Wegencategorisering  

De categorisering van de wegen is in eerste instantie gebaseerd op het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen (hoofdwegen, primaire wegen) en het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan Limburg (secundaire wegen). De selectie van de lokale wegen is gebeurd in het 
mobiliteitsplan.  

Elke wegencategorie heeft een eigen functie, met daarbij horende bepalingen voor de 
inrichting ervan. 

Volgende types wegen worden aangeduid: 

 Hoofdwegen: deze wegen verbinden zowel op internationaal als Vlaams niveau. Het 
gaat om snelwegen naar Europese normen; 

 Primaire wegen I: de hoofdfunctie van deze wegen is verbinden op Vlaams niveau 
terwijl de aanvullende functie het verzamelen van het verkeer op Vlaams niveau is; 

 Primaire wegen II: de hoofdfunctie van deze wegen is verzamelen op Vlaams 
niveau en de aanvullende functie is verbinden op Vlaams niveau. Meestal worden deze 
ingericht als autowegen en wegen met gescheiden verkeersafwikkeling; 

 Secundaire wegen type I: de hoofdfunctie van deze wegen is verbinden op 
bovenlokaal niveau op basis van mobiliteitsgenerende activiteiten op provinciaal 
niveau. Indien de weg een maas verkleint moeten filters of weerstanden worden 
ingebouwd zodat kortsluiting tussen twee hoofd- of primaire wegen, waardoor de weg 
als primaire as gaat functioneren, vermeden worden; 
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 Secundaire wegen type II: de hoofdfunctie van deze wegen is verzamelen op 
bovenlokaal niveau. Dit type heeft slechts in tweede instantie een verbindende functie. 
Het toegang geven neemt hier een belangrijkere plaats in dan in de categorie 
secundair type I; 

 Secundaire wegen type III: de hoofdfunctie van deze wegen is verbinden en/of 
verzamelen op (boven)lokaal niveau. De toeganggevende functie is echter dermate 
bepalend dat de verkeersfunctie van de weg niet gerealiseerd kan worden zonder de 
leefbaarheid van de omgeving in het gedrang te brengen. De weg zal als drager van 
belangrijke fiets- en openbaar-vervoerverbindingen, zowel lokaal als bovenlokaal, 
uitgebouwd worden. Dit type weg is gewoonlijk ruimtelijk structurerend op 
bovenlokaal niveau.  

 Lokale wegen type I: (inter)lokale verbindingswegen. Hoofdfunctie van de weg is 
verbinden op lokaal of interlokaal niveau. Ontsluiten en toegang geven zijn 
aanvullende functies. De kwaliteit van de doorstroming moet in evenwicht zijn met de 
verkeersleefbaarheid. 

 Lokale wegen type II: (inter)lokale ontsluitingsweg. Hoofdfunctie van de weg is 
verzamelen, ontsluiten op lokaal en interlokaal niveau. De weg heeft slechts in tweede 
instantie een verbindende functie. De ontsluitingsfunctie primeert op deze weg. Het 
toegang geven neemt ook een belangrijke plaats in.  

 Lokale wegen type III: straten met verblijfsfunctie. Hoofdfunctie van de weg is 
verblijven en toegang verlenen tot de aanpalende percelen (erffunctie). De 
verblijfsfunctie primeert op deze weg. 

De E313 is geselecteerd binnen het hoofdwegennet. Op grondgebied van de stad Hasselt zijn 
er 3 afritten gelegen: 

 Afrit 27 Hasselt-West, die aansluiting geeft op de N2 Kuringersteenweg  

 Afrit 28 Hasselt Zuid, die aansluiting geeft op de N80 Expressweg 

 Afrit 29: Hasselt oost, die aansluiting geeft op de N20 Luikersteenweg 

Volgende wegen zijn geselecteerd als primaire weg type II: 

 N80 Expressweg 

 R71 (in het mobiliteitsplan van de stad Hasselt wordt wel de suggestie gedaan om de 
R71 tussen de N702 en de N80 te downgraden naar secundaire weg type II) 

 N74 

 N702 

Lokale wegen type II  

Alle invalswegen tussen de grote en de kleine Ring zijn geselecteerd als lokale wegen type II. 
De Luikersteenweg en de Maastrichtersteenweg zijn de lokale wegen type II in de nabijheid 
van het projectgebied.  
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De overige straten binnen het projectgebied zijn geselecteerd als lokale weg type III.  

 

Figuur 15 Categorisering van het wegennet (Bron: Mobiliteitsplan Hasselt) 

Huidige ontsluiting - Ontsluitingsstructuur 2016  

De ontsluitingsstructuur is uitgewerkt door de stad Hasselt op basis van de categorisering van 
de wegen zoals geselecteerd in het mobiliteitsplan van de stad Hasselt. De ontsluiting van de 
stedelijke functies is maximaal gericht op de geselecteerde lokale ontsluitingswegen of hoger 
(zie kaart 12 en 13).  

De bestaande parking van het Jessa-ziekenhuis, de bestaande parking voor het CCHA 
(Cultureel Centrum Hasselt) en de bestaande parking achter het cultureel centrum zijn 
momenteel in hoofdzaak bereikbaar via de Luikersteenweg – Toekomststraat – Groene 
Boulevard – Kunstlaan.  

Hiernaast zijn er 2 afrijroutes:  

 Via de Kunstlaan – R70 Groene Boulevard – Maastrichtersteenweg of Koning 
Boudewijnlaan – R71 

 Via Kunstlaan – Stadsomvaart – Toekomststraat – Luikersteenweg – R71  

Naast deze primaire ontsluitingsroutes naar het projectgebied, gebruikt het 
bestemmingsverkeer een aantal alternatieve routes doorheen de wijk  

Alternatieve (sluip) aanrijroutes zijn:  

 Via de R71 - Maastrichtersteenweg – Casterstraat – Kunstlaan   

 Via de R71 – Luikersteenweg – Oude Luikerbaan – Oudstrijderslaan – Casterstraat – 
Kunstlaan  

Alternatieve (sluip) afrijroutes zijn:  
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 Via de Kunstlaan – Sint-Katarinalaan – Nicolaas Cleymaertslaan – Harpstraat – 
Maastrichtersteenweg naar de R71; 

 via de Kunstlaan - Sint-Katarinalaan – Simon Stevinlaan – Gerard Mercatorlaan – 
Singelbeekstraat naar de R71. 

 Via de Kunstlaan – Casterstraat – Oudstrijderslaan – Oude Luikerbaan – 
Luikersteenweg – R71 

Aangezien de bouw van de ondergrondse parking enige vertraging heeft opgelopen, zijn reeds 
een aantal van de milderende maatregelen van het project uitgevoerd in de loop van 2015. 
Deze maatregelen zitten in de referentietoestand vervat. Het gaat om volgende maatregelen: 

 De Stadsomvaart is enkelrichting gemaakt tussen de Kunstlaan en de Toekomststraat, 
gecombineerd met een bijzonder overrijdbare bedding in tegenrichting.  

 Aangepaste circulatie in de nabijgelegen woonstraten met als doel het sluipverkeer 
doorheen de Casterwijk en de Katarinawijk tegen te gaan:  

o Invoeren enkelrichting op de Stadsomvaart tussen de Windmolenstraat en de 
Kunstlaan, richting de Kunstlaan  

o Invoeren enkelrichting in de Windmolenstraat tussen de Jongmansstraat en 
de Stadsomvaart richting de Jongmansstraat 

o Invoeren enkelrichting in de Harpstraat richting de Maastrichtersteenweg  

In functie van de afweging van de effecten van deze maatregelen zal de vergelijking gemaakt 
worden met de situatie in 2015. 

Infrastructuur  

De R70 is aangelegd als ‘Groene Boulevard’ met 1x2 rijwegen in tegenwijzerzin. Op bepaalde 
segmenten zijn aan de binnenzijde ventwegen aanwezig die zorgen voor de ontsluiting van 
de aanpalende functies en voor de ontsluiting van het gebied binnen de R70.  

De Kunstlaan is een brede weg waar verkeer in twee richtingen mogelijk is (1x1). Centraal 
is er een brede groene middenberm aanwezig. Aan weerszijden van de weg kan er geparkeerd 
worden.  

De Casterstraat is een enkelrichtingsstraat van de Maastrichtersteenweg naar de Kunstlaan. 
Vanaf de Kunstlaan tot aan de Vuurkruisenlaan is dubbelrichtingsverkeer mogelijk. Het 
segment aansluitend bij de Maastrichtersteenweg kent een eerder smal profiel. Parkeren is 
aan één zijde toegestaan. Aansluitend met de Kunstlaan wordt de weg breder en is schuin 
parkeren mogelijk. Tussen de Kunstlaan en het Heldenplein geldt een parkeerverbod. Tussen 
het Heldenplein en de Vuurkruisenlaan geldt beurtelings parkeren.  

De Stadsomvaart is recent omgevormd tot enkelrichtingsstraat van de Kunstlaan naar de 
Toekomststraat met een BOB in tegenrichting, als een van de maatregelen van het project. 
Parkeren is mogelijk in afgebakende parkeervakken. Tussen de De Gerlachestraat en de 
Toekomststraat zijn aan twee zijde parkeervakken voorzien.  
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Foto 5: Kunstlaan      Foto 6: Casterstraat 

 

Foto 7: Stadsomvaart 

De Toekomststraat is een dubbelrichtingsstraat waar gemengd verkeer van toepassing is. 
Het segment tussen de Welvaartstraat en de R70 is enkelrichting en dit richting de R70.  Op 
dit segment is er wel een busbaan aanwezig. Naar de Welvaartstraat  en de Stadsomvaart zijn 
afslagstroken aangelegd. Ten zuiden van de Stadsomvaart is langsparkeren aan één zijde van 
de rijweg toegestaan.  

De Harpstraat is recent omgevormd tot enkelrichtingsstraat. Parkeren is aan beide zijde van 
de rijweg toegestaan. De meeste woningen staan tot aan de stoeprand. Op een beperkt 
segment zijn voortuinen aanwezig.  

De Oude Luikerbaan is een tweerichtingsstraat waar parkeren is toegestaan op afgebakende 
vakken buiten de rijweg.  

De Lentestraat is een dubbelrichtingsstraat waar aan beide zijde van de rijweg geparkeerd 
wordt. De woningen zijn van voortuinen voorzien.  

In de Kroonwinningstraat is de rijweg versmald door verschillende parkeerstroken die 
geschrankt zijn aangelegd aan weerszijde van de rijweg. Om te vermijden dat het 
gemotoriseerd verkeer het fietspad oprijdt, zijn er paaltjes geplaatst op de rand van het 
fietspad.  

De Daniëlsstraat is een tweerichtingsstraat waar beurtelings parkeren van toepassing is.  
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Foto 8: Oude Luikerbaan     Foto 9: Kroonwinningstraat 

 

Foto 10: Lentestraat  

8.2.3.1.4 Parkeeraanbod en parkeerstructuur  

PARKEERAANBOD 

In de omgeving van het projectgebied zijn verschillende parkings gelegen en kan langs de 
straten geparkeerd worden. 

 Parking Cultureel Centrum (348 ppl – vrij parkeren)  

 Rondweg voor Cultureel Centrum (105ppl – vrij parkeren) 

 Straatparkeren tussen R70 en R71 (blauwe zone)  

o In zone 1 zijn in totaal 229 parkeerplaatsen  

o In zone 2 zijn in totaal 440 openbare parkeerplaatsen  

o In zone 3 zijn in totaal 1243 parkeerplaatsen 

Het Jessa-ziekenhuis beschikt over een private parking met ruimte voor 440 parkeerplaatsen, 
deze is betalend voor bezoekers. Hiernaast beschikt ze over 202 parkeerplaatsen voor 
personeelsleden.  

PARKEERSTRUCTUUR 

Parkeertarief Jessa-ziekenhuis  

In onderstaande tabel is het bestaande parkeertarief van de bezoekersparking van het Jessa-
ziekenhuis opgenomen.  
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Tabel 17  Parkeertarief bezoekersparking Jessa ziekenhuis 

parkeertijd Kostprijs 

Tot 20 minuten  Gratis 

Van 20 minuten tot 1u € 2,00 

Van 1u tot 1u30 € 2,5 

Van 1u30 tot 2u € 4,00 

Van 2 tot 3 uur € 5,00 

Van 3 tot 4 uur  € 6,00 

Van 4 tot 5 uur  € 7,00 

Van 5 tot 6uur € 8,00 

Van 6 tot 7 uur € 9, 00 

Langer dan 7 uur  € 10,00 

Verlies van ticket  € 10,00 

Vijfbeurtenkaart (enkel te verkrijgen met document van de afdeling)  € 10,00 

Een aantal doelgroepen kunnen gratis parkeren op de bezoekersparking van het ziekenhuis:  

 patiënten die voor een dagopname naar het ziekenhuis komen  

 patiënten voor de spoedgevallendienst 

 mensen met een handicap  

Parkeertarief parkings  

Zowel op de parkeerlus voor het cultureel centrum als op de parking achter het cultureel 
centrum kan men gratis en onbeperkt parkeren.  

Naast deze gratis parkings zijn er in de ruime omgeving een aantal betalende parkings 
aanwezig: 

 parking Kolonel Dusart 

 parking TT Parking  

 parking Luikersteenweg  

In deze parkings geldt een parkeertarief van 2 euro per uur met een dagmaximum van 14 
euro.  
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Parkeertarief straatparkeren  

In de straten binnen de R70 en op de R70 zelf geldt betalend parkeren tussen 9u en 19u. Het 
tarief bedraagt 1 euro/uur voor het eerste uur en 2 euro/uur voor het tweede uur en 3 
euro/uur vanaf het derde uur.   

Sinds januari 2017 is de zone voor betalend parkeren in de omgeving van het projectgebied 
uitgebreid.  

De Gerlachestraat, de Stadsomvaart, de Toekomststraat de Welvaartstraat, de 
Luikersteenweg, de Windmolenstraat, de Jongmansstraat, het Guldensporenplein, de Sint-
Corneliusstraat, de Kunstlaan (tussen de R70 en de Stadsomvaart) en de Rederrijkersstraat 
zijn opgenomen in de zone voor betalend parkeren. Het tarief is vastgelegd op 1 euro/uur 
voor het eerste uur, 2 euro/uur voor het tweede uur en 3 euro/uur vanaf het derde uur. De 
eerste 30 minuten is gratis parkeren toegestaan. Bewoners kunnen met hun bewonerskaart 
gratis en onbeperkt parkeren binnen de betaalzone.  

In de overige straten binnen het studiegebied is een blauwe zone van toepassing. Hier mag 
men maximaal 2u parkeren.  

 

Figuur 16 Parkeerbeleid (vanaf januari 2017) 

8.2.3.2 Gebruik van de verkeersnetwerken 

Om de verkeersintensiteiten van de referentiesituatie te kunnen bepalen zijn er verschillende 
verkeerstellingen uitgevoerd en is er hiernaast gebruik gemaakt van beschikbare tellingen uit 
het verleden. 

In 2013 zijn door de stad Hasselt op verschillende locaties de verkeersintensiteiten in beeld 
gebracht in het kader van de voorstudie voor de ondergrondse parking. In deze studie ging 
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men nog uit van een alternatieve ontsluiting van de parking. Relevante tellingen uit deze 
studie worden verder in dit hoofdstuk weergegeven.  

In 2015 zijn in opdracht van de stad Hasselt verschillende verkeerstellingen uitgevoerd in het 
kader van de voorstudie voor de aanleg van de ondergrondse parking. Na uitvoering van de 
tellingen zijn reeds een aantal circulatiemaatregelen uitgevoerd die een effect hebben gehad 
op de verkeersintensiteiten op de verschillende wegvakken en kruispunten. Om het effect van 
deze circulatiemaatregelen te kunnen inschatten is in april 2016 een tweede telcampagne 
uitgevoerd.   

Op basis van het te onderzoeken locatiealternatief heeft er in mei 2017 een derde telcampagne 
plaatsgevonden in opdracht van de stad Hasselt op een aantal kruispunten binnen het 
uitgebreide studiegebied.  

In eerste instantie worden hierna de resultaten van de tellingen weergegeven, vervolgens 
worden de intensiteiten voor het referentiescenario toegelicht. De locaties van de 
kruispuntentellingen zijn weergeven op kaart 14. 

Aangezien de tellingen van 2013 en deze van 2015 in het kader van een andere studie zijn 
uitgevoerd, zijn de waarde hier soms in mvt opgenomen en niet in pae. Deze cijfers zijn echter 
enkel gebruikt om een inschatting te maken van de verdeling van het verkeer naar de parking 
in noordelijke en zuidelijke richting. In deze berekening zijn enkel de mvt noodzakelijk en niet 
de pae.  

Voor de verschillende kruispunten is telkens het drukste spitsuur weergegeven om zeker geen 
onderschatting te maken in de capaciteitstoets. De uurwaarden kunnen dus voor sommige 
kruispunten verschillen.   

8.2.3.2.1 Verkeersintensiteiten 2013 

In 2013 zijn door de stad Hasselt op verschillende locaties de verkeersintensiteiten in beeld 
gebracht in het kader van de voorstudie voor de ondergrondse parking. In deze studie ging 
men nog uit van een alternatieve ontsluiting van de parking. In onderstaand hoofdstuk wordt 
het resultaat van de telling op het kruispunt Kunstlaan – toegang parkeerlus weergegeven. 
Voor de overige locaties zijn recentere tellingen beschikbaar.  
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Kunstlaan/Toegang bestaande parking voor CC (2013) 
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8.2.3.2.2 Tellingen 2015 

In opdracht van de stad Hasselt zijn in 2015 verkeerstellingen uitgevoerd in het kader van de 
studie “Micro-simulatie omgeving Kunstlaan”. De resultaten van deze tellingen worden in 
onderstaand hoofdstuk weergegeven.  

N2 Maastrichtersteenweg – Harpstraat (2015) 

Voor het kruispunt N2 – Harpstraat stellen we tijdens de ochtendspits een belangrijke 
verkeersstroom vast van de Maastrichtersteenweg naar de Harpstraat. Tijdens de avondspits 
is de omgekeerde beweging meer uitgesproken.  

 

Casterstraat – Kunstlaan (2015) 

Tijdens de ochtendspits richten de belangrijkste verkeersstromen zich naar de Kunstlaan 
vanuit de verschillende zijstraten. Tijdens de avondspits is een belangrijke stroom vanaf de 
Kunstlaan naar de Sint-Katarinalaan vast te stellen.  
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N. Cleynaertslaan – Sint-Katarinalaan (2015) 

Op het kruispunt N. Cleynaertslaan – Sint-Katarinalaan is een belangrijke beweging tussen 
deze 2 straten vast te stellen. Tijdens de avondspits is voornamelijk een grote stad uitwaartse 
beweging waar te nemen.  

 

Stadsomvaart - Kunstlaan (2015) 

Op de Kunstlaan is een duidelijk verschil waar te nemen tussen de intensiteiten tijdens de 
ochtend en tijdens de avondspits. Tijdens de ochtendspits is de stroom richting de Casterstraat 
groter en tijdens de avondspits deze richting de R70. Hiernaast is een duidelijke relatie tussen 
de Stadsomvaart en de Kunstlaan waar te nemen van zuid naar west en omgekeerd. Dit is de 
omgekeerde richting ten opzichte van het kruispunt Casterstraat – Kunstlaan. De parking is 
gelegen tussen deze 2 kruispunten. Vanaf het zuidelijk kruispunt is de stroomrichting noord 
het grootste in de ochtendspits. Op het noordelijk kruispunt is de stroom richting zuid het 
grootst in de ochtendspits.  

 
 

R70 Guffenslaan – Kunstlaan (2015) 
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Op het kruispunt R70 Guffenslaan – Kunstlaan is de dominante stroom zowel tijdens de avond- 
als tijdens de ochtendspits de rechtdoorgaande beweging op de R70 Guffenslaan.  

 

Stadsomvaart – Toekomststraat (2015) 

Uit de tellingen kunnen we afleiden dat de Toekomststraat voornamelijk gebruikt wordt 
richting de R70. Hiernaast is tijdens de ochtendspits een grote stroom richting de 
Stadsomvaart vast te stellen. Tijdens de avondspits is de uitgaande beweging vanaf 
Stadsomvaart richting Toekomststraat zuid duidelijker aanwezig.  

 
 

Toekomststraat – R70 Guffenslaan (2015) 

Op het kruispunt R70 Guffenslaan  - Toekomststraat is de dominante beweging duidelijk de 
rechtdoorgaande beweging op de R70 Guffenslaan. Tijdens de ochtendspits is er een grote 
stroom rechtsaf vanuit de Toekomstlaan waar te nemen. Tijdens de avondspits stijgen de 
verkeersintensiteiten vanuit de Sint-Joristraat sterk.   
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8.2.3.2.3 Tellingen 2016 

Op 19 april 2016 zijn nieuwe verkeerstellingen uitgevoerd op een aantal kruispunten in de 
omgeving van het projectgebied. Op basis van deze tellingen krijgen we een beeld van de 
verkeersintensiteiten na uitvoering van een aantal circulatiemaatregelen, die onderdeel 
uitmaken van het plan ‘ondergrondse parking Kunstlaan Hasselt’. In hoofdstuk 8.2.4.1en 
8.2.4.2 zijn de resultaten van de tellingen ten opzichte van elkaar vergeleken om de impact 
van de reeds doorgevoerde circulatiemaatregelen te bepalen. 
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N2 Maastrichterstraat  - Harpstraat (2016) 

Op het kruispunt N2 Maastrichterstraat – Harpstraat stellen we tijdens de ochtendspits een 
grote stroom stadinwaarts vast. Tijdens de avondspits stijgen de intensiteiten in de Harpstraat 
staduitwaarts.   

 

N2 – Casterstraat (2016) 

Tijdens de ochtendspits is er een grote stroom linksafslaand verkeer vast te stellen vanaf de 
Maastrichtersteenweg naar de Casterstraat. De afslaande stroom is veel groter dan het 
rechtdoorgaand verkeer. Tijdens de avondspits is dit verschil minder uitgesproken, toch blijft 
de linksafslaande stroom groter dan het verkeer richting de R70.  

 

Casterstraat – Kunstlaan (2016) 

Tijdens de ochtendspits richten de belangrijkste verkeersstromen zich naar de Kunstlaan 
vanuit de Casterstraat. Tijdens de avondspits is een belangrijke stroom vanaf de Kunstlaan 
naar de Sint-Katarinalaan vast te stellen.  
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N. Cleynaertslaan – Sint-Katarinalaan (2016) 

Op het kruispunt N. Cleynaertslaan – Sint-Katarinalaan is voornamelijk een grote 
staduitwaartse beweging vast te stellen vanaf de Sint – Katarinalaan naar de N. 
Cleynaertslaan. Deze beweging is het grootst tijdens de avondspits.  

  

Stadsomvaart- Kunstlaan (2016) 

Op de Kunstlaan is een verschil waar te nemen tussen de intensiteiten tijdens de ochtend en 
tijdens de avondspits. Tijdens de ochtendspits is de stroom richting de Casterstraat groter en 
tijdens de avondspits deze richting de R70. Hiernaast is een duidelijke relatie tussen de 
Stadsomvaart en de Kunstlaan waar te nemen van zuid naar west.  
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R70 Guffenslaan – Kunstlaan (2016) 

Op het kruispunt R70 Guffenslaan – Kunstlaan is de dominante stroom zowel tijdens de avond- 
als tijdens de ochtendspits de rechtdoorgaande beweging op de R70 Guffenslaan.  

  

Stadsomvaart – Toekomststraat (2016) 

Uit de tellingen kunnen we afleiden dat de Toekomststraat voornamelijk gebruikt wordt 
richting de R70. Tijdens de avondspits is de uitgaande beweging vanaf Stadsomvaart richting 
Toekomststraat zuid duidelijk aanwezig.  
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Toekomststraat – R70 Guffenslaan (2016) 

Op het kruispunt R70 Guffenslaan  - Toekomststraat is de dominante beweging duidelijk de 
rechtdoorgaande beweging op de R70 Guffenslaan. Zowel tijdens de ochtendspits als tijdens 
de avondspits is er een grote stroom rechtsaf vanuit de Toekomstlaan waar te nemen. Tijdens 
de avondspits stijgen de verkeersintensiteiten vanuit de Sint-Joristraat sterk.   

  

N2 Maastrichtersteenweg - Casterstraat (2016) 

Voor het kruispunt N2 Maastricthersteenweg – Casterstraat stellen we tijdens de ochtendspits 
een duidelijke linksafbeweging vast vanuit de N2 Maastrichtersteenweg naar de Casterstraat. 
Tijdens de avondspits liggen de intensiteiten ter hoogte van het kruispunt beduidend lager.  
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Casterstraat – Vuurkruisenlaan (2016) 

Op het kruispunt Casterstraat – Vuurkruisenlaan is een duidelijk verschil in de intensiteiten 
tijdens de ochtend- en avondspits waar te nemen. Tijdens de ochtendspits stellen we een 
grote verkeersstroom vast naar de Casterstraat zowel vanuit de Weerstandslaan als vanuit de 
Zeven-Septemberlaan. Tijdens de avondspits is eerder een grote stroom waar te nemen vanuit 
de Casterstraat naar de Zeven-Septemberlaan.  

  

Singelbeekstraat – Gerard Mercatorlaan (2016) 

Tijdens de ochtendspits is een belangrijkste stroom de uitgaande stroom vanaf de Gerard 
Mercatorlaan naar de Singbeekstraat (zuid). Tijdens de avondspits zijn de verkeersstromen 
gelijkmatiger verdeeld over de verschillende takken. Wat opvalt is wel dat de intensiteiten ter 
hoogte van dit kruispunt veel lager liggen dan op de overige straten in de wijk.  
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8.2.3.2.4 Tellingen 2017 

In het kader van het locatie-alternatief was het noodzakelijk om de verkeersintensiteiten op 
een aantal bijkomende kruispunten in beeld te brengen. De bijkomende tellingen zijn 
uitgevoerd op 23 mei 2017. De resultaten van deze tellingen worden hierna weergegeven.  

Kruispunt Toekomststraat – Albrecht Rodenbachstraat (2017) 

Tijdens de ochtendspits is de hoofdstroom de rechtdoorgaande beweging op de 
Toekomststraat richting de R70. Tijdens de avondspits blijft dit de hoofdbeweging maar is 
deze minder uitgesproken aanwezig.  

  

Kruispunt N20 Luikersteenweg – Toekomststraat (2017) 

Tijdens de ochtendspits is de hoofdbeweging deze van de N20 naar de Toekomststraat. 
Tijdens de avondspits is de hoofdbeweging deze van de N20 noord naar de N20 zuid 
(staduitwaarts). De Toekomststraat is immers enkelrichting ter hoogte van de R70 waardoor 
deze niet als uitvalsweg gebruikt kan worden. Het uitgaande verkeer op de Toekomststraat is 
aldus allen afkomstig vanuit de wijk.  
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Kruispunt N20 Luikersteenweg – Oude Luikerbaan (2017) 

Ter hoogte van het kruispunt N20 Luikersteenweg – Oude Luikerbaan is de stroom 
stadinwaarts beperkt groter dan de stroom staduitwaarts. Tijdens de avondspits is de 
uitgaande stroom duidelijk waar te nemen.  

  

Kruispunt N20 Luikersteenweg – Lentestraat (2017) 

Ter hoogte van het kruispunt N20 – Luikersteenweg – Lentestraat is de hoofdstroom duidelijk 
de rechtdoorgaande beweging op de N20, ’s morgens richting het centrum, ’s avonds richting 
de R71. Ook in de Lentestraat is een duidelijk verschil tussen ochtend en avondspits waar te 
nemen. ’s Ochtends rijdt het verkeer de wijk in, ’s avonds is de uitgaande stroom groter.  
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Kruispunt N20 Luikersteenweg – Daniëlsstraat (2017) 

Ter hoogte van het kruispunt N20 – Daniëlsstraat is de hoofdstroom duidelijk de 
rechtdoorgaande beweging op de N20, ’s morgens richting het centrum, ’s avonds richting de 
R71. De Daniëlsstraat wordt ’s morgens als ingaande route gebruikt. Hier is echter geen 
duidelijke uitgaande route vast te stellen tijdens de avondspits.  

  

Kruispunt Oude Luikerbaan – Kroonwinningstraat (2017) 

Tijdens de ochtendspits stellen we vanuit de verschillende takken een beweging naar de Oude 
Luikerbaan noord vast. De stromen zijn vanuit de verschillende windrichtingen nagenoeg even 
groot. Tijdens de avondspits stellen we het omgekeerde fenomeen vast, namelijk een 
uitstroom vanaf de Oude Luikerbaan naar de verschillende takken. ’s Avonds is de stroom naar 
de Lentestraat het grootst.  
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Kruispunt Oude Luikerbaan – Parallelweg (2017) 

De Oude Luikerbaan wordt slechts beperkt als invalsweg gebruikt. Uitgaand stellen we geen 
grote verschillen vast tussen ochtend- en avondspits.  

  

Kruispunt R71 Gouverneur Roppesingel – Kroonwinningstraat (2017) 

Op het kruispunt R71 – Kroonwinningstraat stellen we vast de Kroonwinningstraat tijdens de 
ochtendspits meer als invalsweg gebruikt wordt en tijdens de avondspits meer een uitgaande 
route is.  
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8.2.3.2.5 Ongevalanalyse 

Vanuit de lokale politie is een overzicht van de ongevallen binnen het studiegebied 
aangeleverd voor de periode 2015 tot 24/05/2018.  

In onderstaande tabellen zijn een aantal relevante ongevaldata opgenomen, namelijk het 
aantal ongevallen op een aantal wegsegmenten gespecifieerd naar de aard van de ongevallen 
en het aantal ongevallen op een aantal kruispunten.  

Hieruit kunnen we afleiden dat er op de Kunstlaan de meeste ongevallen hebben 
plaatsgevonden. 46 van de 69 ongevallen zijn te wijten aan een parkeermanoeuvre.  Ook in 
de Stadsomvaart zijn de meeste ongevallen te wijten aan parkeermanoeuvres.   

De meeste ongevallen met gewonden komen voor op de invalswegen (Luikersteenweg, 
Maastrichtersteenweg) en op de R70. 

Het aantal ongevallen ter hoogte van het kruispunt Maastrichtersteenweg – Harpstraat ligt 
hoger dan het aantal ongevallen op het kruispunt Maastrichtersteenweg – Casterstraat. 
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Tabel 18: ongevallen tussen 2015 en mei 2018 op wegvakniveau 

 

Tabel 19: ongevallen tussen 2015 en mei 2018 op kruispuntniveau  

straat vermoedelijke oorzaak aa
n

ta
l 

o
n

g
ev

al
le

n
 

aa
n

ta
l 

sl
ac

h
to

ff
er

s 
n

ie
t 

g
ew

o
n

d
en

 

aa
n

ta
l 

sl
ac

h
to

ff
er

s 
li

ch
t 

g
ew

o
n

d
en

aa
n

ta
l 

sl
ac

h
t 

o
ff

er
s 

zw
aa

r 
g

ew
o

n
d

en
 

Casterstraat Controleverlies over het stuur 2 5 0 0
Geen voorrang verlenen 6 11 6 0
Parkeermaneuver 5 10 0 0
Uitwijkmanoeuver 1 2 0 0

Casterstraat Total 14 28 6 0
Daniëlsstraat Geen voorrang verlenen 1 2 0 0

Verkeerd inhalen 1 1 1 0
Daniëlsstraat Total 2 3 1 0

Guffenslaan Controleverlies over het stuur 2 1 2 0
Geen voorrang verlenen 14 19 9 2
Kop-staart aanrijding 9 18 8 0
Niet reglementaire plaats op de weg 6 11 4 0
Parkeermaneuver 8 16 0 0
Rood Licht negatie 1 3 3 0
Uitwijkmanoeuver 4 11 0 0
Verkeerd inhalen 1 1 1 0

Guffenslaan Total 45 80 27 2
Harpstraat Parkeermaneuver 3 6 0 0

Uitwijkmanoeuver 2 4 0 0
Harpstraat Total 5 10 0 0

Kunstlaan Controleverlies over het stuur 2 5 0 0
Geen voorrang verlenen 10 17 11 0
Kop-staart aanrijding 1 2 0 0
Parkeermaneuver 46 102 0 0
Uitwijkmanoeuver 8 18 0 0
Val openbare weg 1 2 0 1
Verkeerd inhalen 1 1 0 0

Kunstlaan Total 69 147 11 1
Lentestraat Geen voorrang verlenen 3 5 1 0

Lentestraat Total 3 5 1 0
Luikersteenweg Controleverlies over het stuur 2 1 1 0

Geen voorrang verlenen 18 21 13 5
Kop-staart aanrijding 4 8 2 0
Niet reglementaire plaats op de weg 3 3 2 1
Parkeermaneuver 7 14 0 0
Rood Licht negatie 1 1 2 0

Luikersteenweg Total 35 48 20 6
Maastrichtersteenweg Controleverlies over het stuur 2 5 2 0

Geen voorrang verlenen 16 23 16 0
Kop-staart aanrijding 3 3 4 0
Niet reglementaire plaats op de weg 5 4 3 0
Parkeermaneuver 7 14 0 0
Rood Licht negatie 1 4 1 0
Uitwijkmanoeuver 11 22 3 0
Verkeerd inhalen 1 1 1 0

Maastrichtersteenweg Total 46 76 30 0
Oude Luikerbaan Controleverlies over het stuur 1 3 0 0

Geen voorrang verlenen 1 1 2 0
Kop-staart aanrijding 1 2 0 0
Niet reglementaire plaats op de weg 1 1 0 0
Parkeermaneuver 4 8 0 0
Uitwijkmanoeuver 4 9 0 0

Oude Luikerbaan Total 12 24 2 0
Stadsomvaart Controleverlies over het stuur 1 2 0 0

Kop-staart aanrijding 1 2 0 0
Parkeermaneuver 26 59 0 0
Uitwijkmanoeuver 5 11 0 0
Verkeerd inhalen 1 1 1 0

Stadsomvaart Total 34 75 1 0
Toekomststraat Parkeermaneuver 2 3 0 0

Uitwijkmanoeuver 1 1 1 0
Toekomststraat Total 3 4 1 0
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Straat Kruispunt met Aantal 
ongevallen  

Betrokken 
personen 
niet 
gewond  

Betrokken 
personen 
licht-
gewonden  

Betrokken 
personen 
zwaar-
gewonden  

Maastrichte
rstraat 

Kruispunt 
Casterstraat 

3 4 3 0 

 Kruispunt 
Harpstraat 

6 7 8 0 

Kunstlaan  Stadsomvaart 2 3 1 0 

Toekomst-
straat 

Stadsomvaart 0 0 0 0 

R70  Toekomststraat 5 13 1 0 

R70  Kunstlaan  3 5 0 0 

 

8.2.3.3 Parkeerbezetting en parkeergedrag 

8.2.3.3.1 Resultaten parkeerbezettingsonderzoek 

In april 2016 is door de stad Hasselt de parkeerbezetting van het straatparkeren binnen het 
studiegebied in beeld gebracht. Het parkeerbezettingsonderzoek is uitgevoerd voor de 
openbare parkeerplaatsen in het studiegebied omsloten door de R70 – Maastrichtersteenweg 
– R71 – spoorweg – Luikersteenweg – Toekomststraat. Het onderzoeksgebied is verder 
opgedeeld in deelzones op basis van de deelzones gehanteerd bij opmaak van de 
parkeerstudie stad Hasselt15 (zie kaart 15).  

De parkeerbezetting is waargenomen op volgende 3 referentiemomenten:  

 Weekdag voormiddag  

 Weekdag namiddag 

 Weekdag avond 

Het parkeerbezettingsonderzoek is uitgevoerd op weekdagen aangezien in het weekend er 
nagenoeg geen consultaties, onderzoek of opnames zijn in het Jessa-ziekenhuis en de scholen 
en kantoren gesloten zijn.  

Uit het parkeeronderzoek uitgevoerd in 2008 in het kader van de parkeerstudie konden we 
ook duidelijk afleiden dat de parkeerdruk in de omgeving van het projectgebied op zaterdag 
beduidend lager is dan op een weekdag, zeker op de openbare parkings. In een aantal straten 
was de parkeerdruk nagenoeg vergelijkbaar. De hoge parkeerdruk in de woonstraten op 

                                                
15 Parkeerstudie Stad Hasselt, eindrapport, maart 2008, ARCADIS gedas nv i.o. Stad Hasselt  
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zaterdag kan echter verklaard worden door een hogere aanwezigheid van de bewoners op 
zaterdag.  

 

In onderstaande tabellen is het resultaat van het parkeerbezettingsonderzoek opgenomen.  

In zone 1 is de hoogste bezetting waargenomen. Hier stijgt de parkeerbezetting tijdens de 
ochtend en tijdens de namiddag boven de 100%. Ook zone 2 is voornamelijk tijdens de 
namiddag en avonds een hoge bezetting waar te nemen. De parkeerbezetting bedraagt hier 
maximaal 89%. In zone 3 is de totale parkeerbezetting eerder laag te noemen. Deze bedraagt 
immers maximaal 46%. Binnen een aantal straten van zone 3 is het echter mogelijk dat de 
parkeerbezetting hoger oploopt. 

Tabel 20 Resultaten parkeerbezettingsonderzoek (april 2016) – straatparkeren   

 

Tabel 21 Resultaten parkeerbezettingsonderzoek (april 2016) – parkings 

 

 

8.2.3.3.2 Resultaten enquête 

Om een beeld te krijgen van het huidige en het verwachte parkeergedrag in de omgeving van 
het projectgebied, is in april 2016 een enquête uitgevoerd. De enquête is uitgevoerd tussen 
7u en 10u en tussen 15u30 en 18u30 op volgende locaties:  

- Inkom Jessa-ziekenhuis  

- Toegang parking cultureel centrum  

- Toegang cultureel centrum  

- Straten in de onmiddellijke omgeving  

In totaal zijn er 261 enquête afgenomen. 98 van deze enquêtes zijn afgenomen bij de 
bezoekers van het Jessa ziekenhuis. De overige enquêtes zijn in hoofdzaak afgenomen op 
straat en aan de parking van het cultureel centrum.  

Hieronder worden eerst de resultaten van de enquête van het ziekenhuis en vervolgens de 
resultaten van de andere enquêtes besproken.  

 

28/04/2016 ochtend 10u 28/04/2016 middag 14u  28/04/2016 avond 19u30
aanbod bezetting % bezetting % bezetting %

Zone 1 (deel A021) 229 238 104% 241 105% 172 75%
Zone 2 (A112) 440 345 78% 391 89% 380 86%
Zone 3 (A101) 1243 541 44% 571 46% 380 31%
totaal straat 1683 1124 67% 1203 71% 932 55%

28/04/2016 ochtend 10u 28/04/2016 middag 14u  28/04/2016 avond 19u30
parkings aanbod bezetting % bezetting % bezetting %
Parking achter CCHa 348 381 109% 391 112% 224 64%
parking voor CCHa 105 97 92% 101 96% 66 63%
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RESULTATEN ZIEKENHUIS  

In totaal zijn er 98 enquêtes afgenomen aan de toegang van het Jessa ziekenhuis. De 
resultaten worden hierna weergegeven.  

Modal split  

71% van de ondervraagde is met de wagen naar het ziekenhuis gekomen. 16% kwam met 
het openbaar vervoer, 6% met de fiets en 7% te voet.  

 

Parkeerlocatie  

Van de bezoekers van het ziekenhuis die met de wagen gekomen zijn, geeft 63% aan dat ze 
op de parking van het ziekenhuis geparkeerd hebben. 19% heeft geparkeerd op de parking 
van het cultureel centrum. 9% staat in de wijk en 9% elders.  

Van de personen die elders hebben geantwoord, kwamen volgende locaties naar voor:  

 Dusartplein 

 UCLL parking  

 Koning Boudewijnlaan (en vervolgens met de pendelbus) 

 Privé 
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Reden van parkeerlocatie 

37% van de bezoekers van het ziekenhuis die met de wagen gekomen zijn, hebben niet op 
de parking van het ziekenhuis geparkeerd. Slechts een beperkte groep heeft echter 
geantwoord op de vraag ‘waarom heeft u niet op de parking van het ziekenhuis geparkeerd?’. 
Het gaat om slechts 13% van de bezoekers die met de wagen zijn. Hiervan geeft 45% aan 
dat ze niet op de parking van het ziekenhuis geparkeerd hebben omdat de parking te duur is. 
44% geeft aan dat er geen plaats meer was.  

 

Zoektijd  

59 geënquêteerden hebben op deze vraag geantwoord. 64% van hen geeft aan dat dat de 
parkeerzoektijd beperkt was tot maximaal 5 minuten. Slechts 8% geeft langer dan 15 minuten 
te hebben moeten zoeken achter een parkeerplaats.  
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Verblijfsduur  

62 geënquêteerden hebben op deze vraag geantwoord. 68% van hen geeft aan dat ze minder 
van 2u aanwezig zullen zijn. 8% schat zijn verblijfsduur tussen de 2u en de 4u. 11% verwachte 
tussen de 4u en de 8u aanwezig te zijn. 13% blijft langer dan 8u.  

 

Bereidheid om te betalen 

95 geënquêteerden hebben op deze vraag geantwoord. Hiervan waren er 69 met de wagen. 

65% geeft aan bereid te zijn om te betalen. 35% geeft echter aan dat ze niet wensen te 
betalen. De helft van de personen die aangeven niet bereid te zijn om te betalen komen in de 
huidige situatie ook niet met de wagen naar het ziekenhuis.  

23% van de autogebruikers geeft aan niet bereid te zijn om te betalen.  
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Toekomstige parkeerlocatie  

90 geënquêteerde hebben op deze vraag geantwoord.  

66% van de geënquêteerde geeft aan dat ze in de toekomst zullen betalen voor een 
parkeerplaats. 30% geeft aan dat ze de dichtstbijzijnde gratis parkeerplaats gaan opzoeken. 
4% geeft aan dat ze niet meer met de wagen naar het werk gaan komen. Het gaat echter om 
personen die nu ook al niet met de wagen komen. We kunnen dus stellen dat alle bestaande 
autobestuurders wel nog met de wagen zullen komen.  

 

Reden van bezoek  

95 geënquêteerde hebben op deze vraag geantwoord. 28% van de geënquêteerde gaf aan 
als bezoeker naar het ziekenhuis te komen. 37% kwam voor een consultatie. 5% voor 
daghospitalisatie. 30% gaf als reden andere op. De reden andere werd verder gespecifieerd. 
61% gaf aan dat ze kwamen werken.  
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RESULTATEN STRAAT EN PARKING  

In totaal zijn er 163 enquêtes afgenomen aan de parking van het CCHA en op straat. 156 van 
de geënquêteerde waren met de wagen naar de stad gekomen. Aangezien we voornamelijk 
geïnteresseerd zijn in het gedrag van de parkeerders, zijn bij de verwerking van de resultaten 
enkel de resultaten van de personen die met de wagen gekomen zijn verder meegenomen. 
Bij de verwerking van de resultaten is steeds het globale resultaat meegenomen, als de 
verdeling volgens bestemming.  

Motief  

Van de 156 geënquêteerde op straat en op de parkings die met de wagen naar de stad 
gekomen worden, is in onderstaande grafiek het motief weergegeven. Hieruit kunnen we 
vaststellen dat het hoofdmotief school is. Werken komt op de 2de plaats met 28%. 17% van 
de ondervraagde hadden als bestemming het ziekenhuis.  
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Indien we de cijfers nader gaan bekeken, zien we dat 3 mensen die als motief ziekenhuis 
hebben opgegeven, ook op de parking van het ziekenhuis staan en dus niet op de openbare 
parkings of op straat.  

Parkeerlocatie  

72% van de mensen die op straat geënquêteerd zijn, waren geparkeerd op de parking achter 
het CCHA. 17% van de geënquêteerde gaven aan geparkeerd te zijn in de wijk.   

Hoewel de straatnaam gevraagd werd aan de personen die in ‘de wijk’ geparkeerd staan, werd 
deze nagenoeg niet meegegeven. Volgende straten zijn wel meegegeven:  

 Albrecht Rodenbachstraat  
 Kunstlaan  
 Achter het park 
 Katarina  

Diegene die elders geantwoord hebben, gaven volgende locatie aan: 

 Ucu 
 Plaats voor personen met een beperking aan het CC 
 Onder Dusartplein  
 Luikersteenweg  

 

Indien we de relatie tussen bestemming en parkeerlocatie nader bekijken, stellen we vast dat 
het voornamelijk de parkeerders met motief ziekenhuis en werk zijn die in de wijk gaan staan.  
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Reden van de parkeerlocatie 

De belangrijkste motivaties van de parkeerlocaties zijn gratis parkeren (42%) en de 
dichtstbijzijnde vrije plaats (45%).  

De voornaamste andere reden die zijn aangehaald zijn:  

 Parking ziekenhuis vol  
 Bezoek ziekenhuis  
 Onderzoek ziekenhuis  
 Werk  

 

Voornamelijk bij het motief school en winkelen komt de reden gratis parkeerplaats het vaakst 
naar boven. Voor de motieven werk en ziekenhuis is het motief dichtstbijzijnde vrije plaats het 
meest aangehaald.  



 

104       P.009245| Project-MER Ondergrondse parking Kunstlaan Hasselt 

 

Verblijfsduur  

34% van de geënquêteerde heeft aangegeven dat de verwachte verblijfsduur korter is dan 
2u. 22% blijft tussen de 2u en de 4u. 26% blijft tussen de 4u en de 8u en 18% blijft langer 
dan 8u.  

 

Voornamelijk de parkeerders met bestemming het ziekenhuis hebben een korte verblijfsduur. 
Parkeerders met motief werk geven het vaakst aan een verblijfsduur langer dan 8u te hebben. 
Parkeerders met motief school verblijven het meest tussen de 4u en de 8u.  
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Zoektijd  

79% van de geënquêteerde geven aan dat ze niet langer dan 5 minuten hebben moeten 
zoeken naar een parkeerplaats. Slechts 6% heeft langer dan 15 minuten moeten zoeken naar 
een lege parkeerplaats.  

 

Voornamelijk voor het motief ziekenhuis en winkelen wordt een langere zoektijd opgegeven.  



 

106       P.009245| Project-MER Ondergrondse parking Kunstlaan Hasselt 

 

Bereidheid om te betalen 

70% van de geënquêteerde geven aan niet bereid te zijn om in de toekomst te betalen voor 
een parkeerplaats.  

 

Voornamelijk bij de parkeerders met bestemming het ziekenhuis is er een grotere bereidheid 
tot betalen. Van deze parkeerders geeft immers circa 60% aan bereid te zijn om te betalen. 
De bereidheid om te betalen ligt het laagst bij de scholieren.  
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Toekomstige parkeerlocatie 

Hoewel er 30% van de geënquêteerde aangeeft bereid te zijn om te betalen, geeft slecht 26% 
aan dat ze in de toekomst zullen kiezen voor de dichtstbijzijnde vrije betalende parkeerplaats.  

 

Voornamelijk de parkeerders met bestemming het ziekenhuis geven aan in de toekomst te 
kiezen voor de dichtstbijzijnde betalende parkeerplaats. Scholieren zijn het minst bereid om 
te betalen. Zowel bij de scholieren als bij de werknemers geeft circa 10% aan dat ze in de 
toekomst niet meer met de wagen zullen komen. 
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Aanrijroute  

56 geënquêteerde hebben hun aanrijroute opgegeven.  

 42% geeft aan via de Maastrichterstraat – Casterstraat naar de parking gereden te 
zijn  

 38% via de R70 Kunstlaan  
 18% via de Oude Luikerbaan – Casterstraat  
 2% via de Stadsomvaart (dit is echter niet meer mogelijk) 

Suggesties  

Volgende suggesties zijn meegegeven door de geënquêteerde:  

 Voorstel voor studententarief  
 Werkgever moet parkeerplaatsen voorzien  
 Aangepast tarief voor werknemers uit de omgeving  
 Het gebruik van de betalende parking zal afhankelijk zijn van het tarief  
 Afstemmen tarieven om misbruik parking ziekenhuis te voorkomen  

8.2.3.4 Mobiliteitsprofiel, distributiepatroon en toedeling op het netwerk  

De referentiesituatie gaat uit van de verwachte verkeersintensiteiten voor het jaar 2020, 
zonder ontwikkeling van het project, namelijk de ondergrondse parking. De basis voor de 
verkeersintensiteiten voor de referentiesituatie zijn de getelde verkeersintensiteiten in 2016 
en 2017.  

Volgende wijzigingen worden in de verkeersintensiteiten verwerkt:  

- Autonome groei  

- Ontwikkeling stadskantoor  

- Realisatie verkeersmanagementsysteem  
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- Verplaatsing toegang parking Jessa-ziekenhuis naar de Stadsomvaart  

Hierna worden de wijzigingen nader in detail beschreven.  

Autonome groei  

Er wordt rekening gehouden met een groei van de verkeersintensiteiten met 0.816% per jaar. 
Dit komt dus neer op een groei van 3,2% tegen 2020.  

Deze groei is globaal op alle getelde verkeersintensiteiten toegepast.  

Ontwikkeling Stadskantoor  

De verwachte verkeersgeneratie voor het stadskantoor is geraamd in de MOBER opgemaakt 
voor dit project. Dit verkeer wordt bijkomend toegedeeld op het netwerk. De bijkomende 
verwachte verkeersgeneratie is geraamd op 92 pae/u, bestaande uit 56 
personenwagens, 1 levering met een vrachtwagen en 171 fietsers.  

Het bijkomend verkeer dat te verwachten is door de realisatie van het nieuwe stadskantoor is 
toegedeeld volgens onderstaand distributiepatroon. Dit distributiepatroon is afgeleid uit de 
MOBER die in het kader van de realisatie van het stadskantoor is opgemaakt.  

                                                
16 Bron: vooruitzichten van de transportvraag in België tegen 2030, Federaal Planbureau, Federale Overheid Mobiliteit 

en vervoer, september 2012  
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Figuur 17 Distributiepatroon bijkomend verkeer Stadskantoor  

Verkeersmanagementsysteem  

Verwacht wordt dat de komst van het dynamisch verkeersmanagementsysteem zal zorgen 
voor een vlottere verkeersafwikkeling, verhoging van het parkeercomfort van de bezoekers en 
een hogere leefbaarheid in de woonwijken. Enerzijds zal de real-time informatie over het 
aantal vrije parkeerplaatsen en de verwachte reistijd tot deze parkings ervoor zorgen dat de 
bezoekers sneller hun wagen kwijt geraken en niet onnodig circuleren nabij de binnenstad 
zoekende naar een vrije plaats. Hierdoor worden zowel de wegcapaciteit als het beschikbare 
parkeeraanbod beter benut, en komt er als het ware terug “ruimte” vrij op straat doordat het 
zoekverkeer afneemt. Anderzijds zal deze real-time informatie op variabele borden enkel 
gegeven worden op de P-routes, en zal dit weggebruikers stimuleren om deze routes te kiezen 
in plaats van sluiproutes doorheen de wijk.  

Uit Nederlands onderzoek van het Kennisinstituut voor Mobiliteit– gehouden over meerdere 
steden en een langere periode – blijkt dat dynamisch verkeersmanagement leidt tot een 
afname van de verkeersintensiteiten met ca. 10%. In deze studie wordt abstractie gedaan 
van de mogelijke afname van zoekverkeer op de voornaamste verkeersdragers, en wordt enkel 
een afname van de verkeersdrukte op de sluipwegen met 10% doorgerekend. Gelet op de vrij 
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beperkte verkeersintensiteiten op de sluipwegen in verhouding tot de intensiteiten op de 
hoofdontsluitingswegen, wordt de impact van het dynamisch verkeersmanagementsysteem 
dus erg minimaal verrekend en kan deze werkwijze als een worst-case benadering beschouwd 
worden. Naar verwachting zal in werkelijkheid het verkeersmanagementsysteem een 
positiever effect hebben op de verkeersafwikkeling in Hasselt, ook in de omgeving van de 
Kunstlaan. 

In het MER wordt er dus vanuit gegaan dat de plaatsing van het verkeersmanagementsysteem 
zal zorgen voor een daling van het ‘sluipverkeer’ met 10%17. Een deel van het verkeer (circa 
5%) zal in de toekomst via de aangewezen route aanrijden, namelijk via de R70 – Kunstlaan. 
Rekening houdend met de hoge parkeerdruk in deze omgeving, wordt verondersteld dat door 
het plaatsen van het dynamisch verkeersmanagementsysteem de overige bezoekers een 
alternatieve parkeerlocatie gaan zoeken (parking Luikerpoort, parking TT, parking Dusart, 
Parking Koning Boudewijnlaan,…).  

De verdeling over de afname van de verkeersintensiteiten tussen de verschillende sluiproutes 
is gebaseerd op de resultaten van de verkeerstellingen en de waargenomen spreiding op basis 
van deze tellingen.  

Rekening houdend met de vastgestelde verkeersintensiteiten tijdens de ochtend en avondspits 
voor het kruispunt Gerard Mercatorlaan – Singelbeekstraat, kunnen we concluderen dat het 
aandeel bestemmingsverkeer van de omgeving van het cultureel centrum op deze locatie 
eerder beperkt is. Tijdens de ochtendspits zijn de verkeersintensiteiten van het staduitwaarts 
verkeer hoger dan van het aandeel stadinwaarts verkeer. Ook tijdens de  avondspits 
zijn de intensiteiten van het staduitwaarts verkeer nagenoeg niet groter dan deze van het 
stadinwaarts verkeer. De route wordt dus eerder gebruikt als ontsluitingsroute van de wijk 
dan als ‘sluiproute’ naar de parkings in de omgeving van het CCHA. In het kader van afname 
van het aandeel ‘sluipverkeer’ wordt deze route aldus niet in rekening gebracht.  

                                                
17 Kennisinstituut voor Mobiliteit 
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Figuur 18 Distributiepatroon referentiesituatie, afname sluipverkeer obv 
verkeersmanagementsysteem – ochtendspits 

 

Figuur 19 Distributiepatroon referentiesituatie, afname sluipverkeer obv 
verkeersmanagementsysteem – avondspits 
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Verplaatsing toegang parking Jessa-ziekenhuis  

De toegang van de parking naar het ziekenhuis verhuist van de Kunstlaan naar de 
Stadsomvaart. Dit zal een impact hebben op de belasting van het wegennet. De intensiteiten 
naar de parking zijn afgeleid uit de tellingen van 2013 van het kruispunt Kunstlaan toegang 
parking Jessa en CCHA. Om geen onderschatting te maken van het effect worden alle getelde 
intensiteiten in rekening gebracht, dus ook de mogelijke gebruikers van de parkeerlus voor 
het CCHA. Het verkeer wordt vervolgens herverdeeld op het wegennet op basis van het 
opgemaakte distributiepatroon afgeleid uit de tellingen van 2016.  

De verschuiving van de toegang heeft een beperkt effect op de aanrijroute maar grotere 
gevolgen voor het wegrijdend verkeer. Het verkeer van en naar de parking van het Jessa-
ziekenhuis is volgens onderstaand distributiepatroon herverdeeld op het netwerk.  

 

Figuur 20 Distributiepatroon verschuiving toegang Jessa-ziekenhuis naar Stadsomvaart 

Op onderstaande figuren worden de wijzigingen in de verkeersintensiteiten op het netwerk 
weergegeven ten gevolge van de verschuiving van de inrit van de parking van het Jessa-
ziekenhuis naar de Stadsomvaart. 
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Figuur 21 Wijziging verkeersstromen tgv de verschuiving van de in- en uitrit van de parking van de 
parking van het Jessa Ziekenhuis – ochtendspits 
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Figuur 22 Wijziging verkeersstromen tgv de verschuiving van de in- en uitrit van de parking van de 
parking van het Jessa Ziekenhuis - avondspits 

8.2.3.5 Druktebeeld  

Op basis van de aannames geformuleerd in bovenstaand hoofdstuk, zijn hierna de 
verkeersintensiteiten voor de referentiesituatie per kruispunt weergegeven. In voorgaand 
hoofdstuk zijn de belangrijkste wijzigingen binnen het studiegebied reeds besproken. 
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 117 
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8.2.3.6 Capaciteitstoets  

Om de effecten van zowel het basisscenario als het locatiealternatief op de referentiesituatie 
te kunnen bepalen, is in eerste instantie de capaciteitstoets van de verschillende kruispunten 
in de referentiesituatie uitgevoerd.  

Kruispunt N2 – Harpstraat 

Uit de capaciteitstoets kunnen we afleiden dat de verzadigingsgraad en de wachtrijen op een 
aanvaardbaar niveau blijven. Enkel in de ochtend komt uit de capaciteitstoets naar voor dat 
verkeerslichten misschien nodig zijn. Dit om reden dat de intensiteiten komende uit de 
zijstraat in verhouding tot de intensiteiten op de hoofdweg verkeerslichten rechtvaardigen18.  

 

Tabel 22: capaciteitstoets kruispunt N2 – Harpstraat, referentiesituatie ochtendspits  

 

Tabel 23: capaciteitstoets kruispunt N2 – Harpstraat, referentiesituatie avondspits  

 

 

 
                                                
18 BRON: Vademecum veilige wegen en kruispunten, wenselijkheid plaatsen van verkeerslichten  

A B C D R RD L R RD L R RD L
N2 west A 0 0 246 0 246 0% 15% 0% 0% 15% 0% 0 3 0

Harpstraat B 35 0 188 0 223 19% 0% 7% 0% 26% 0% 0 8 0
N2 oost C 616 3 0 0 619 0% 39% 0% 0% 39% 0% 0 7 0

tak A D 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0
651 3 434 0 1088

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N2 west A 0 0 247 0 247 0% 15% 0% 0% 15% 0% 0 3 0

Harpstraat B 37 0 252 0 289 25% 0% 6% 0% 31% 0% 0 8 0
N2 oost C 434 2 0 0 436 0% 27% 0% 0% 27% 0% 0 4 0

tak A D 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0
471 2 499 0 972

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Kruispunt N2 – Casterstraat 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt N2 – Casterstraat kunnen we afleiden dat zowel de 
verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven. Tijdens de ochtendspits wordt wel een 
hogere verzadigingsgraad vastgesteld dan tijdens de avondspits.  

Verkeerslichten zijn niet nodig.  

 

Tabel 24: capaciteitstoets kruispunt N2 – Casterstraat, referentiesituatie ochtendspits  

 

Tabel 25: capaciteitstoets kruispunt N2 – Casterstraat, referentiesituatie avondspits  

Kruispunt Casterstraat –Kunstlaan  

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Casterstraat - Kunstlaan kunnen we afleiden dat 
zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

Verkeerslichten zijn niet nodig.  

 

Tabel 26: capaciteitstoets kruispunt Casterstraat – Kunstlaan, referentiesituatie ochtendspits  

 

Tabel 27: capaciteitstoets kruispunt Casterstraat – Kunstlaan, referentiesituatie avondspits  

Kruispunt Casterstraat – Vuurkruisenlaan  

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Casterstraat - Vuurkruisenlaan kunnen we afleiden 
dat zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

A B C D R RD L R RD L R RD L
N2 west A 0 74 214 0 288 5% 13% 0% 0% 19% 0% 0 3 0

Casterstraat B 7 0 3 0 10 0% 0% 1% 0% 2% 0% 0 0 0
N2 oost C 312 415 0 0 727 0% 20% 41% 0% 61% 0% 0 10 0

319 489 217 0 1025

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N2 west A 0 79 235 0 314 6% 15% 0% 0% 20% 0% 0 3 0

Casterstraat B 3 0 7 0 10 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0 0 0
N2 oost C 248 259 0 0 507 0% 16% 26% 0% 42% 0% 0 6 0

251 338 242 0 831

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Casterstraat noord A 0 267 104 107 478 21% 7% 9% 0% 36% 0% 0 5 0

Kunstlaan B 1 0 31 64 96 4% 10% 0% 0% 15% 0% 0 3 0
Casterstraat zuid C 5 196 0 61 262 5% 0% 23% 0% 28% 0% 0 4 0
Sint-Katarinalaan D 3 67 11 0 81 0% 12% 2% 0% 14% 0% 0 2 0

9 530 146 232 917

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Casterstraat noord A 0 169 78 128 375 13% 5% 11% 0% 29% 0% 0 4 0

Kunstlaan B 3 0 78 177 258 9% 24% 0% 0% 33% 0% 0 6 0
Casterstraat zuid C 5 89 0 111 205 9% 0% 9% 0% 18% 0% 0 2 0
Sint-Katarinalaan D 1 51 12 0 64 0% 7% 2% 0% 10% 0% 0 2 0

9 309 168 416 902

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Tabel 28: capaciteitstoets kruispunt Casterstraat – Vuurkruisenlaan, referentietoestand ochtendspits  

 

 

Tabel 29: capaciteitstoets kruispunt Casterstraat – Vuurkruisenlaan, referentietoestand avondspits  

Kruispunt Sint-Katarinaplein – Nicoloas Cleynaertslaan  

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Sint-Katarinaplein – Nicolas Cleynaertslaan kunnen 
we afleiden dat zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 30: capaciteitstoets kruispunt Sint-Katarinaplein – Nicolas Cleynaertslaan, referentietoestand 
ochtendspits  

 

Tabel 31: capaciteitstoets kruispunt Sint-Katarinaplein – Nicolas Cleynaertslaan, referentietoestand 
avondspits  

Kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart  

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart kunnen we afleiden dat 
zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

Verkeerslichten zijn niet nodig.  

 

A B C D R RD L R RD L R RD L
Weerstandslaan A 0 29 161 0 190 2% 11% 0% 0% 13% 0% 0 2 0
Vuurkruisenlaan B 2 0 5 54 61 0% 6% 0% 0% 6% 0% 0 1 0

Casterstraat C 23 5 0 104 132 8% 2% 0% 0% 10% 0% 0 1 0
Zeven-Septemberlaan D 4 61 122 0 187 0% 7% 15% 0% 22% 0% 0 3 0

29 95 288 158 570

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Weerstandslaan A 0 11 42 0 53 1% 3% 0% 0% 4% 0% 0 1 0
Vuurkruisenlaan B 3 0 1 44 48 0% 4% 0% 0% 5% 0% 0 1 0

Casterstraat C 60 4 0 150 214 12% 4% 0% 0% 16% 0% 0 2 0
Zeven-Septemberlaan D 2 54 87 0 143 0% 5% 10% 0% 15% 0% 0 2 0

65 69 130 194 458

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Sint-Katarinaplein A 0 0 56 158 214 0% 4% 14% 0% 18% 0% 0 2 0

Sint-Katarinaplein oost C 50 0 0 67 117 5% 3% 0% 0% 8% 0% 0 1 0
Nicolas Cleynaertslaan D 15 0 2 0 17 1% 0% 0% 0% 2% 0% 0 0 0

65 0 58 225 348

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Sint-Katarinaplein A 0 0 53 328 381 0% 4% 27% 0% 31% 0% 0 4 0

Sint-Katarinaplein oost C 31 0 0 36 67 3% 2% 0% 0% 5% 0% 0 1 0
Nicolas Cleynaertslaan D 5 0 5 0 10 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0 0 0

36 0 58 364 458

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Kunstlaan west A 0 190 152 1 343 15% 10% 0% 0% 25% 0% 0 4 0

Stadsomvaart zuid B 2 0 18 7 27 2% 1% 0% 0% 4% 0% 0 1 0
Kunstlaan oost C 178 257 0 4 439 0% 12% 29% 0% 41% 0% 0 6 0

Stadsomvaart noord D 8 23 24 0 55 1% 4% 5% 0% 10% 0% 0 2 0
188 470 194 12 864

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Tabel 32: capaciteitstoets kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart, referentiesituatie ochtendspits 

 

Tabel 33: capaciteitstoets kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart, referentiesituatie avondspits  

 

Kruispunt R70 – Kunstlaan  

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt R70 - Kunstlaan kunnen we afleiden dat zowel de 
verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

 

Tabel 34: capaciteitstoets kruispunt R70 – Kunstlaan, referentietoestand ochtendspits  

 

Tabel 35: capaciteitstoets kruispunt R70 – Kunstlaan, referentietoestand avondspits  

Kruispunt R70 – Toekomststraat 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt R70 - Toekomststraat kunnen we afleiden dat zowel 
de verzadigingsgraad in referentiesituatie 1 oploopt tot 82% tijdens de ochtendspits en tot 
83% tijdens de avondspits. Bij verkeerslichtengeregelde kruispunten duiden 
verzadigingsgraden onder de 90% op een vlotte verkeersafwikkeling.  

 
Tabel 36: capaciteitstoets kruispunt R70 – Toekomststraat, referentietoestand ochtendspits  

 
Tabel 37: capaciteitstoets kruispunt R70 – Toekomststraat, referentietoestand avondspits 

A B C D R RD L R RD L R RD L
Kunstlaan west A 0 126 172 0 298 10% 11% 0% 0% 21% 0% 0 3 0

Stadsomvaart zuid B 7 0 21 1 29 2% 0% 1% 0% 4% 0% 0 1 0
Kunstlaan oost C 192 222 0 3 417 0% 13% 24% 0% 37% 0% 0 5 0

Stadsomvaart noord D 11 19 15 0 45 1% 3% 3% 0% 7% 0% 0 1 0
210 367 208 4 789

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L

R70 west A 0 326 906 0 1232 35% 41% 0% 0% 76% 0% 0 49 0
Kunstlaan B 0 0 162 0 162 76% 0% 0% 0% 76% 0% 0 29 0

R70 oost C 8 1 0 0 9 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0 1 0
ventweg D 0 20 94 0 114 0% 13% 64% 0% 76% 0% 0 20 0

8 347 1162 0 1517

Saturatie
per rijstrook

Wachtrij in m
per rijstrook

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving

A B C D R RD L R RD L R RD L

R70 west A 0 248 971 0 1219 28% 47% 0% 0% 75% 0% 0 49 0
Kunstlaan B 0 0 189 0 189 75% 0% 0% 0% 75% 0% 0 33 0

R70 oost C 8 1 0 0 9 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0 1 0
ventweg D 0 20 94 0 114 0% 13% 62% 0% 75% 0% 0 20 0

8 269 1254 0 1531

Saturatie
per rijstrook

Wachtrij in m
per rijstrook

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving

A B C D R RD L R RD L R RD L

R70 west A 0 1 1081 0 1082 0% 82% 0% 0% 82% 0% 0 52 0
Toekomststraat B 24 0 373 0 397 78% 0% 4% 0% 82% 0% 0 70 0

R70 oost C 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0
Sint-Jozefstraat D 191 0 113 0 304 82% 0% 43% 82% 43% 0% 34 19 0

217 1 1567 0 1785

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving
Saturatie

per rijstrook
Wachtrij in m

per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
R70 west A 0 2 835 4 841 0% 81% 1% 0% 83% 0% 0 40 0

Toekomststraat B 30 0 370 2 402 77% 0% 6% 0% 83% 0% 0 71 0
R70 oost C 27 12 0 0 39 0% 5% 7% 0% 12% 0% 0 5 0

Sint-Jozefstraat D 294 0 183 0 477 83% 0% 46% 83% 46% 0% 52 29 0
351 14 1388 6 1759

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving
Saturatie

per rijstrook
Wachtrij in m

per rijstrook
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Kruispunt Toekomststraat – Stadsomvaart  

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart kunnen we afleiden dat 
zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 38: capaciteitstoets kruispunt Toekomststraat – Stadsomvaart, referentiesituatie ochtendspits  

 

Tabel 39: capaciteitstoets kruispunt Toekomsstraat – Stadsomvaart, referentiesituatie avondspits  

Kruispunt Toekomststraat – Albrecht Rodenbachstraat 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Toekomststraat – Albrecht Rodenbachstraat kunnen 
we afleiden dat zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 40: capaciteitstoets kruispunt Toekomststraat – Albrecht Rodenbachstraat, referentiesituatie 
ochtendspits 

 

Tabel 41: capaciteitstoets kruispunt Toekomststraat – Albrecht Rodenbachstraat, referentiesituatie 
avondspits  

A B C D R RD L R RD L R RD L
Toekomststraat zuid A 0 17 438 0 455 1% 27% 0% 0% 29% 0% 0 4 0

Stadsomvaart B 164 0 47 0 211 6% 0% 23% 0% 28% 0% 0 5 0
Toekomststraat noord C 64 22 0 0 86 0% 4% 3% 0% 7% 0% 0 1 0

228 39 485 0 752

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Toekomststraat zuid A 0 14 312 0 326 1% 20% 0% 0% 21% 0% 0 3 0

Stadsomvaart B 315 0 141 0 456 15% 0% 37% 0% 52% 0% 0 10 0
Toekomststraat noord C 56 16 0 0 72 0% 4% 2% 0% 5% 0% 0 1 0

371 30 453 0 854

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Toekomsstraat zuid A 0 75 409 0 484 6% 27% 0% 0% 33% 0% 0 5 0

Albrecht Rodenbachstraat B 21 0 30 0 51 4% 0% 4% 0% 8% 0% 0 1 0
Toekomsstraat noord C 169 35 0 0 204 0% 11% 5% 0% 16% 0% 0 3 0

190 110 439 0 739

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Toekomsstraat zuid A 0 36 315 0 351 3% 21% 0% 0% 24% 0% 0 4 0

Albrecht Rodenbachstraat B 51 0 36 0 87 4% 0% 9% 0% 13% 0% 0 3 0
Toekomsstraat noord C 315 25 0 0 340 0% 21% 3% 0% 24% 0% 0 4 0

366 61 351 0 778

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Kruispunt N20 Luikersteenweg – Toekomststraat 

Uit de capaciteitstoets komt naar voor dat tijdens de avondspits verkeerslichten misschien 
nodig zijn. Dit om reden dat de intensiteiten komende uit de zijstraat in verhouding tot de 
intensiteiten op de hoofdweg verkeerslichten rechtvaardigen19.  

 

Tabel 42: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Toekomststraat, referentiesituatie 
ochtendspits  

 

Tabel 43: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Toekomststraat, referentiesituatie avondspits  

Kruispunt N20 – Oude Luikerbaan  

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt N20 – Oude Luikerbaan kunnen we afleiden dat zowel 
de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 44: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Oude Luikerbaan, referentiesituatie 
ochtendspits  

 

Tabel 45: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Oude Luikerbaan, referentiesituatie 
avondspits  

                                                
19 BRON: Vademecum veilige wegen en kruispunten, wenselijkheid plaatsen van verkeerslichten  

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 0 444 11 455 0% 30% 1% 0% 31% 0% 0 5 0

Toekomststraat C 198 0 0 3 201 0% 13% 0% 0% 13% 0% 0 3 0
N20 noord D 288 0 33 0 321 29% 0% 6% 0% 35% 0% 0 9 0

486 0 477 14 977

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 0 313 6 319 0% 21% 1% 0% 22% 0% 0 4 0

Toekomststraat C 362 0 0 3 365 0% 24% 0% 0% 24% 0% 0 4 0
N20 noord D 343 0 37 0 380 42% 0% 7% 0% 49% 0% 0 13 0

705 0 350 9 1064

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 84 381 0 465 6% 25% 0% 0% 32% 0% 0 6 0

Oude Luikerbaan B 44 0 13 0 57 2% 0% 10% 0% 12% 0% 0 2 0
N20 noord C 402 88 0 0 490 0% 27% 12% 0% 38% 0% 0 7 0

446 172 394 0 1012

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 58 251 0 309 4% 17% 0% 0% 21% 0% 0 4 0

Oude Luikerbaan B 99 0 31 0 130 3% 0% 23% 0% 26% 0% 0 6 0
N20 noord C 547 86 0 0 633 0% 36% 9% 0% 46% 0% 0 8 0

646 144 282 0 1072

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Kruispunt N20 – Lentestraat 

Vanuit de capaciteitstoets komt naar voor dat voor het kruispunt N20 – Lentestraat 
verkeerslichten tijdens de avondspits misschien nodig zijn. Dit om reden dat de 
intensiteiten komende uit de zijstraat in verhouding tot de intensiteiten op de hoofdweg 
verkeerslichten rechtvaardigen20.  

 

Tabel 46: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Lentestraat, referentiesituatie ochtendspits  

 

Tabel 47: capaciteitstoets kruispunt N20 – Lentestraat, referentiesituatie avondspits  

Kruispunt N20 – Daniëlsstraat 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt N20 - Daniëlsstraat kunnen we afleiden dat zowel de 
verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 48: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Daniëlsstraat, referentiesituatie ochtendspits  

 

Tabel 49: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Daniëlsstraat, referentiesituatie avondspits  

                                                
20 BRON: Vademecum veilige wegen en kruispunten, wenselijkheid plaatsen van verkeerslichten  

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 142 515 0 657 11% 34% 0% 0% 45% 0% 0 9 0

Lentestraat B 65 0 33 0 98 5% 0% 20% 0% 25% 0% 0 6 0
N20 noord C 461 36 0 0 497 0% 31% 6% 0% 37% 0% 0 8 0

526 178 548 0 1252

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 55 389 0 444 4% 26% 0% 0% 30% 0% 0 8 0

Lentestraat B 104 0 37 0 141 5% 0% 37% 0% 42% 0% 0 12 0
N20 noord C 751 60 0 0 811 0% 50% 8% 0% 58% 0% 0 12 0

855 115 426 0 1396

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 129 555 0 684 10% 37% 0% 0% 47% 0% 0 10 0

Daniëlsstraat B 23 0 7 0 30 1% 0% 8% 0% 9% 0% 0 2 0
N20 noord C 513 22 0 0 535 0% 34% 4% 0% 38% 0% 0 9 0

536 151 562 0 1249

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 66 454 0 520 5% 30% 0% 0% 35% 0% 0 11 0

Daniëlsstraat B 30 0 9 0 39 1% 0% 12% 0% 14% 0% 0 3 0
N20 noord C 843 13 0 0 856 0% 56% 2% 0% 58% 0% 0 14 0

873 79 463 0 1415

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Kruispunt Oude Luikerbaan – Kroonwinningstraat – Lentestraat 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Oude Luikerbaan - Kroonwinningstraat kunnen we 
afleiden dat zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 50: capaciteitstoets kruispunt Oude Luikerbaan – Kroonwinningstraat, referentiesituatie 
ochtendspits  

 

Tabel 51: capaciteitstoets kruispunt Oude Luikerbaan – Kroonwinningstraat, referentiesituatie avondspits  

Kruispunt Oude Luikerbaan – parallelweg  

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Oude Luikerbaan - parallelweg kunnen we afleiden 
dat zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 52: capaciteitstoets kruispunt Oude Luikerbaan – parallelweg, referentiesituatie ochtendspits 

 

Tabel 53: capaciteitstoets kruispunt Oude Luikerbaan – parallelweg, referentiesituatie avondspits  

 

A B C D R RD L R RD L R RD L
Oude Luikerbaan zuid A 0 9 159 2 170 1% 11% 0% 0% 11% 0% 0 2 0

Kroonwinningstraat B 5 0 151 19 175 15% 2% 1% 0% 17% 0% 0 3 0
Oude Luikerbaan noord C 61 29 0 65 155 5% 4% 3% 0% 12% 0% 0 1 0

Lentestraat D 5 30 150 0 185 0% 3% 21% 0% 25% 0% 0 3 0
71 68 460 86 685

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Oude Luikerbaan zuid A 0 21 64 1 86 2% 4% 0% 0% 6% 0% 0 1 0

Kroonwinningstraat B 3 0 44 10 57 4% 1% 0% 0% 5% 0% 0 1 0
Oude Luikerbaan noord C 102 94 0 127 323 10% 7% 8% 0% 24% 0% 0 3 0

Lentestraat D 2 28 74 0 104 0% 3% 10% 0% 13% 0% 0 2 0
107 143 182 138 570

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Parallelweg oost A 0 11 5 0 16 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0 0 0

Oude Luikerbaan B 0 0 63 0 63 5% 0% 0% 0% 5% 0% 0 1 0
Parallelweg west C 2 3 0 0 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

0 D 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0
2 14 68 0 84

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Parallelweg oost A 0 14 23 0 37 1% 2% 0% 0% 3% 0% 0 0 0

Oude Luikerbaan B 0 0 91 0 91 7% 0% 0% 0% 7% 0% 0 1 0
Parallelweg west C 1 1 0 0 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

0 D 0 0 0 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0
1 15 114 0 130

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Kruispunt R71 Gouverneur Roppesingel – Kroonwinningstraat 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt R71 - Kroonwinningstraat kunnen we afleiden dat 
zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 54: capaciteitstoets kruispunt R71 – Kroonwinningstraat, referentiesituatie ochtendspits  

 

Tabel 55: capaciteitstoets kruispunt R71 – Kroonwinningstraat, referentiesituatie avondspits  

Conclusies capaciteitstoets referentiesituatie 

De verzadigingsgraad van de meeste kruispunten binnen het studiegebied ligt op een 
aanvaardbaar niveau of is eerder laag te noemen in de referentiesituatie.  

Voor een aantal voorrangsgeregelde kruispunten komt uit de capaciteitstoets naar voor dat 
verkeerslichten te overwegen zijn. Dit om reden dat de intensiteiten komende uit de zijstraat 
in verhouding tot de intensiteiten op de hoofdweg verkeerslichten rechtvaardigen21. Het gaat 
om volgende locaties: 

 Kruispunt N2 - Harpstraat 

 Kruispunt N20 – Toekomststraat 

 Kruispunt N20 – Lentestraat 

8.2.4 Bespreking van de milieueffecten 

8.2.4.1 2015 tov 2016 

Tussen de tellingen van 2015 en de tellingen van 2016 zijn er een aantal circulatiemaatregelen 
uitgevoerd die een impact hebben op de verkeersstromen doorheen het studiegebied (zie § 
8.2.3.1.3). Deze circulatiemaatregelen maken onderdeel uit van de referentiesituatie van dit 
MER. Aangezien deze maatregelen echter als onderdeel van het project beschouwd werden, 
maar door de vertraging in het parkingdossier al vroegtijdig zijn uitgevoerd, is specifiek 
gevraagd om de effecten van deze circulatiemaatregelen apart te bespreken op basis van de 
tellingen 2015 en 2016.  

                                                
21 BRON: Vademecum veilige wegen en kruispunten, wenselijkheid plaatsen van verkeerslichten  

A B C D R RD L R RD L R RD L

R71 oost A 0 82 1006 14 1102 7% 38% 49% 7% 38% 49% 4 20 1
Kroonwinningstraat B 53 0 6 12 71 2% 4% 23% 0% 30% 0% 0 11 0

R71 west C 2043 37 0 12 2092 1% 78% 11% 1% 78% 11% 1 81 2
Kroonwinningstraat zuid D 94 59 50 0 203 39% 21% 19% 0% 78% 0% 0 36 0

2190 178 1062 38 3468

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving
Saturatie

per rijstrook
Wachtrij in m

per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L

R71 oost A 0 52 1449 133 1634 5% 56% 68% 5% 56% 68% 3 39 13
Kroonwinningstraat B 116 0 30 47 193 12% 15% 41% 0% 68% 0% 0 34 0

R71 west C 1363 24 0 74 1461 7% 53% 14% 7% 53% 14% 4 34 1
Kroonwinningstraat zuid D 23 11 23 0 57 9% 4% 9% 0% 21% 0% 0 9 0

1502 87 1502 254 3345

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving
Saturatie

per rijstrook
Wachtrij in m

per rijstrook
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De verkeersintensiteiten van 2015 en 2016 zijn met elkaar vergeleken om de belangrijkste 
wijzigingen in de verkeersstromen in beeld te brengen. De belangrijkste wijzigingen zijn ook 
weergegeven op Figuur 23 en Figuur 24. 

 Er rijdt meer verkeer via de R70 naar de Kunstlaan, deels vanuit de Toekomstraat 
ten gevolgen van de invoering van enkelrichtingsverkeer in de Stadsomvaart, deels 
vanuit de R70 komende vanaf het Leopoldplein.  

 Ter hoogte van het kruispunt Toekomststraat – Stadsomvaart zijn de 
intensiteiten enkel gewijzigd voor de weggevallen verkeersbeweging. De 
verkeersstromen op de andere takken zijn nagenoeg niet gewijzigd.  

 In de Stadsomvaart is een duidelijke daling van de intensiteiten vast te stellen ten 
gevolgen van de invoering van de enkelrichting. 

 Ter hoogte van het kruispunt N2 – Harpstraat rijdt er meer verkeer op de 
Maastrichtersteenweg richting de Casterstraat (180 pae/u tijdens de ochtendspits). 
De totale intensiteiten zijn echter gedaald. Hieruit kunnen we concluderen dat niet 
iedereen nu via de Casterstraat rijdt ipv. via de Harpstraat. Een deel van het verkeer 
heeft een alternatieve route/alternatieve parkeerlocatie gezocht.  

 Er is beduidend meer verkeer vastgesteld in de Casterstraat. De stijging van de 
verkeersintensiteiten is het hoogst tijdens de ochtendspits Een deel van het verkeer 
is parking gerelateerd verkeer (circa 100 pae/u tijdens de ochtendspits), een deel van 
het verkeer is echter bestemmingsverkeer van de wijk.  

 De intensiteiten in de Harpstraat zijn gedaald. Tijdens de ochtendspits is zelfs een 
sterke daling waar te nemen (-150 pae/u). 

 

Figuur 23 Belangrijkste wijzigingen in de verkeersstromen – ochtendspits  
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Figuur 24 Belangrijkste wijzigingen in de verkeersstromen – avondspits  

De Verkeersleefbaarheid wordt beoordeeld op basis van de verkeersintensiteiten en het 
aantal mogelijke conflicten.  

In de Casterstraat is tijdens de ochtendspits een stijging van de intensiteiten van 292 pae/u 
naar 488 pae/u vastgesteld en tijdens de avondspits een stijging van 222 pae/u naar 384 
pae/u.  Voor de ochtendspits komt dit neer op een stijging van de verkeersintensiteiten met 
67% en voor de avondspits op een stijging met 72%.  

In de Harpstraat en op de Stadsomvaart hebben deze circulatiemaatregelen wel een positief 
effect tot gevolg. Op de Stadsomvaart is een daling van de intensiteiten vast te stellen van 
520 pae/u naar 286 pae/u tijdens de ochtendspits en van 490 pae/u naar 250 pae/u tijdens 
de avondspits. Dit komt neer op een daling van de intensiteiten met 45% tijdens de 
ochtendspits en met 49% tijdens de avondspits.  

In de Harpstraat is een daling van de intensiteiten vast te stellen van 495 pae/u  naar 253 
pae/u tijdens de ochtendspit en van 562 pae/u naar 436 pae/u tijdens de avondspits.  Dit 
komt neer op een daling van de intensiteiten met 49% tijdens de ochtendspits en met 22% 
tijdens de avondspits.  

Ter hoogte van de Casterstraat dient het verkeer van de N2 naar de Casterstraat het 
dubbelrichtingsfietspad te kruisen. Ten zuid-oosten van de Casterstraat is er echter nog een 
parkeerstrook gelegen tussen het fietspad en de rijweg. Hierdoor is de zichtbaarheid op de 
aankomende fietsers in tegenrichting beperkter dan aan de Harpstraat, waar geen 
parkeerstrook aan de zijde van het fietspad aanwezig is. Door de verhoging van de 
intensiteiten op deze linksafbeweging, stijgt de kans op conflicten op deze locatie.  

Ter hoogte van de Casterstraat zijn de markeringen om aan te geven dat het om een 
dubbelrichtingsfietspad gaat niet op het wegdek aangebracht.  

Door de sterke daling van de intensiteiten op de Stadsomvaart verkleint hier de kans op een 
conflict.  



 

132       P.009245| Project-MER Ondergrondse parking Kunstlaan Hasselt 

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de ongevallen aangeleverd door de 
lokale politie voor de periode 2015 - 2017. Hieruit kunnen we vaststellen dat het aantal 
ongevallen in de meeste straten beperkt gedaald is. Enkel in de Stadsomvaart is een hoger 
aantal ongevallen vast te stellen in 2017 dan in 2015. Een verdere opvolging van het aantal 
ongevallen in de Stadsomvaart is wenselijk om na te gaan of er effectief een stijgende trend 
is vast te stellen in het aantal ongevallen. Het aantal slachtoffers bij de verschillende 
ongevallen is wel duidelijk gedaald.  

Tabel 56: aantal ongevallen wegvakken per jaar periode 2015 - 2017 

 

straat jaar aa
n

ta
l 

o
n

g
ev

al
le

n
 

aa
n

ta
l 

sl
ac

h
to

ff
er

s 
n

ie
t 

g
ew

o
n

d
en

 

aa
n

ta
l 

sl
ac

h
to

ff
er

s 
li

ch
t 

g
ew

o
n

d
en

 

aa
n

ta
l 

sl
ac

h
to

ff
er

s 
g

ew
o

n
d

en
 

Casterstraat 2015 5 10 3 0
2016 4 6 1 0
2017 4 10 0 0

Casterstraat Total 13 26 4 0
Guffenslaan 2015 16 28 14 1

2016 10 14 7 0
2017 14 29 5 1

Guffenslaan Total 40 71 26 2
Harpstraat 2016 1 2 0 0

2017 1 2 0 0
Harpstraat Total 2 4 0 0

Kunstlaan 2015 21 49 3 0
2016 18 36 0 1
2017 19 39 2 0

Kunstlaan Total 58 124 5 1
Luikersteenweg 2015 10 15 4 3

2016 11 15 8 1
2017 7 10 2 1

Luikersteenweg Total 28 40 14 5
Maastrichtersteenweg2015 17 33 15 0

2016 13 20 6 0
2017 14 19 8 0

Maastrichtersteenweg Total 44 72 29 0
Stadsomvaart 2015 10 25 1 0

2016 8 17 0 0
2017 12 25 0 0

Stadsomvaart Total 30 67 1 0
Toekomststraat 2015 1 1 0 0

2017 1 1 1 0
Toekomststraat Total 2 2 1 0
totaal 2015 80 161 40 4
totaal 2016 65 110 22 2
totaal 2017 72 135 23 2
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Tabel 57: ongevallen per kruispunt per jaar voor de periode 2015 - 2017 

 

8.2.4.2 2015 tov referentiesituatie 

Naast de circulatiemaatregelen die reeds zijn uitgevoerd, zijn er in de referentiesituatie nog 
geplande maatregelen opgenomen die op zich initieel ook als onderdeel van het project zijn 
voorzien. In dit opzicht is er dan ook kort de vergelijking gemaakt tussen de situatie voor de 
start van het uitvoeren van het maatregelenpakket en de referentiesituatie. Volgende 
maatregelen worden hiervoor kort geëvalueerd: 

 Verplaatsen inrit P-Jessa naar Stadsomvaart (extra wijziging tussen 2016 en 
referentiesituatie). Deze maatregel heeft voornamelijk als gevolg dat het verkeer dat 
de parking van het Jessa-ziekenhuis verlaat, niet meer via de Katarinawijk de parking 
verlaat, maar via de Stadsomvaart – Toekomststraat.  

Deze maatregel heeft een positief effect op volgende uitgaande routes (verschil 2016 
– referentiesituatie):  

o Kunstlaan – Harpstraat (daling met 20% tijdens de avondspits) 

o Kunstlaan – Casterstraat zuid (daling met 17% tijdens de avondspits) 

o Kunstlaan– R70 (daling met 19% tijdens de avondspits) 

De routes van het toekomend verkeer zullen door deze maatregel nagenoeg niet 
veranderen. De Casterstraat noord zal aldus even zwaar belast blijven in de 
referentiesituatie als in de huidige situatie.  

 Naast de wijziging van de inrit van de parking van het Jessa-ziekenhuis naar de 
Stadsomvaart zitten ook volgende maatregelen in de referentiesituatie vervat: 

o Autonome groei  

o Komst nieuwe stadskantoor 
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Maastrichtersteenweg Casterstraat 2015 1 0 1 2
2016 1 0 1 1
2017 1 0 1 1

Casterstraat Total 3 0 3 4
Harpstraat 2015 3 0 4 3

2016 1 0 2 1
2017 2 0 2 3

Harpstraat Total 6 0 8 7
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o Invoeren verkeersmanagementsysteem  

Hierna worden de intensiteiten tussen 2015 en de referentiesituatie kort vergeleken.  

In 2015 was de Stadsomvaart nog een dubbelrichtingsstraat. Tijdens de ochtendspits 
werden er tot 520 pae/u waargenomen (beide richtingen samen) en tijdens de avondspits 490 
pae/u. In de referentiesituatie liggen de intensiteiten voor beide referentiemomenten lager: 
tot 497 pae/u tijdens de ochtendspits en tot 396 pae/u tijdens de avondspits. Het enkelrichting 
maken (ingevoerd in 2016) heeft een zeer positief effect gehad op de intensiteiten in de 
Stadsomvaart en zorgde voor een sterke daling van de intensiteiten. De geplande verplaatsing 
van de inrit van de parking van het Jessa-ziekenhuis zal ervoor zorgen dat de intensiteiten 
terug toenemen. De intensiteiten blijven echter lager dan de basisintensiteiten van 2015.  

De verkeersintensiteiten in de Harpstraat zijn meer dan gehalveerd tijdens de ochtendspits (-
52%)en nagenoeg gehalveerd tijdens de avondspits (-45%) tussen 2015 en de 
referentiesituatie.  

In de Casterstraat noord is een stijging van de intensiteiten met 67% waar te nemen tijdens 
de ochtendspits en met 72% tijdens de avondspits tussen 2015 en de referentiesituatie. 
Verkeersleefbaarheid – conflicten  

Door de verschuiving van de toegang van de parking van het Jessa-ziekenhuis ontstaat er een 
potentieel conflict tussen voetgangers en het gemotoriseerd verkeer aan de in- en uitrit. De 
inrit ligt op basis van het enkelrichtingssysteem links van de uitrit. Conflicten tussen in- en 
uitrijdend verkeer worden door de ligging van in- en uitrit wel vermeden. De in- en uitrit zijn 
niet vlak naast elkaar gelegen wat zorgt voor een duidelijkere situatie voor de weggebruikers. 

De bestaande conflictpunten tussen voetgangers en gemotoriseerd verkeer aan de toegang 
van de parkeerlus en aan de toegang tot de parking van het Jessa-ziekenhuis verdwijnen.  

8.2.4.3 Basisalternatief - aanlegfase 

8.2.4.3.1 Verkeersgeneratie 

Tijdens de werkzaamheden zal er een toename in zwaar verkeer zijn. Het vrachtverkeer voor 
het grondverzet heeft hierin het grootste aandeel en is bepalend voor het berekenen van de 
bijkomende verkeersgeneratie (worst case benadering), aangezien het overige werftransport 
verspreid in de tijd en in lagere aantallen plaatsvindt. In het kader van het grondverzet worden 
tot 50 vrachtwagens per dag verwacht en dit over een periode van 3 maanden 

Op basis van 8 werkuren zijn dit 6,25 vrachtwagens per uur. Dit komt neer op 12,5 pae/u22.  

8.2.4.3.2 Functioneren van het verkeerssysteem – voetgangers  

Voor de aanleg van de inrit naar de nieuwe ondergrondse parking zal de Kunstlaan tijdelijk 
afgesloten worden voor alle verkeer (3 maanden) tussen de Kunstlaan en de toegang van de 
parking achter het CCHA. 

Tijdens de aanlegfase is er voorzien dat de toegankelijkheid van alle functies gewaarborgd 
blijft voor de voetgangers.  

                                                
22 Voor de omzetting van vrachtwagens naar pae/u wordt een factor 2 toegepast.  
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De rechtstreekse relatie tussen de Academie en het CCHA over de Kunstlaan zal onderbroken 
worden tijdens de aanleg van de inrit.  

Verschillende looproutes doorheen het stadspark zullen onderbroken zijn tijdens de aanleg 
van de ondergrondse parking en tijdens de aanleg van het nieuwe stadspark. Deze werken 
zullen circa 18 maanden in beslag nemen.  

Rekening houdend met het feit dat de looproutes doorheen het stadspark en looproutes tussen 
o.a. de Academie en het CCHA tijdelijk onderbroken zullen zijn, kennen we een score -1 toe.  

8.2.4.3.3 Functioneren van het verkeerssysteem – fiets 

Voor de aanleg van de inrit naar de nieuwe ondergrondse parking zal de Kunstlaan tijdelijk 
afgesloten worden voor alle verkeer (3 maanden) tussen de Kunstlaan en de toegang van de 
parking achter het CCHA. 

Voor de doorgaande fietsers wordt er een tijdelijke omleiding voorzien via de 
Windmolenstraat. De Windmolenstraat kent een erfachtige aanleg. Op verschillende 
segmenten is de bestrating voorzien van kasseien. Dit is geen comfortabele ondergrond voor 
fietsers. De omleiding brengt een beperkte omrijfactor met zich mee.  

Tijdens de aanleg van de ondergrondse parking en de heraanleg van het stadspark zullen 
verschillende paden doorheen het stadspark onderbroken zijn. Deze werken zullen circa 18 
maanden in beslag nemen. Fietsers zullen gebruik moeten maken van de straten omheen het 
stadspark. Dit brengt enige omrijafstand met zich mee en verhoogt de kans op conflicten, 
aangezien in de straten omheen het stadspark gemengd verkeer van toepassing is.  

Rekening houdend met de omrijfactor en het beperkt comfort van de route via de 
Windmolenstraat wordt een score 0/-1 toegekend. 

8.2.4.3.4 Functioneren van het verkeerssysteem – openbaar vervoer 

De bushalte in de Kunstlaan zal niet bereikbaar zijn tijdens de aanleg van de toegang naar de 
parking. Deze werken zullen circa 3 maanden in beslag nemen. De bussen van De Lijn zullen 
tijdelijk omgeleid worden. In de nabijheid van de Kunstlaan wordt een tijdelijke halte voorzien. 
Daarom wordt een score 0/-1 toegekend. 

8.2.4.3.5  Functioneren van het verkeerssysteem – autoverkeer 

Voor de aanleg van de inrit naar de nieuwe ondergrondse parking zal de Kunstlaan tijdelijk 
afgesloten worden voor alle verkeer (3 maanden) tussen de Kunstlaan en de toegang van de 
parking achter het CCHA. De parking achter het CCHA blijft bereikbaar via de 
Maastrichterstraat - Casterstraat - Kunstlaan. Wegrijden kan via de Kunstlaan - Harpstraat. 

De parking van het Jessa – ziekenhuis zal enkel nog bereikbaar zijn via de Kunstlaan – 
Stadsomvaart en niet meer via de Casterstraat. Wegrijden kan via de Stadsomvaart - 
Toekomststraat blijven gebeuren.  

De parkeerplaatsen in de parkeerlus zullen afgeschaft worden bij aanvang van de werken. 

Aangezien de bereikbaarheid van beide parkings via alternatieve routes zal geschieden en het 
effectieve aanbod in de omgeving tijdelijk zal dalen met 150 parkeerplaatsen (rondgang + 
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Kunstlaan), zal dit geen noemenswaardige impact hebben op de verkeersintensiteiten op de 
wegsegmenten binnen het studiegebied.   

Door de wijziging van de routes naar de parkings kan bijkomend zoekverkeer optreden.  

Het te verwachten bijkomende vrachtverkeer van de werf zal op basis van de intensiteiten 
geen capaciteitsproblemen veroorzaken. Om de hinder op de wijk te beperken zal het 
vrachtverkeer maximaal aanrijden via de route R70 – Kunstlaan. Ook het verlaten van de site 
gebeurt via de route R70 – Kunstlaan.  

Wachtende vrachtwagens kunnen mogelijks de doorstroming hinderen indien er onvoldoende 
opstelruimte op de werf voorzien is.  

Voor het aspect functioneren van het verkeerssysteem kunnen we aldus een score  0 
toekennen.  
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8.2.4.3.6 Verkeersleefbaarheid 

Verkeersveiligheid - verkeersintensiteiten 

Hoewel er geen globale verhoging van de verkeersintensiteiten te verwachten is tijdens de 
aanlegfase, zal het aandeel vrachtverkeer wel stijgen. Er worden immers tot 50 vrachtwagens 
per dag verwacht tijdens de fase van de grondwerken.  

Rekening houdend met het aantal vrachtwagens per dag voor het grondverzet kunnen we 
spreken van enige impact op het projectgebied. 6,25 vrachtwagens per uur zal niet zorgen 
voor capaciteitsproblemen maar zal wel een effect hebben op de verkeersleefbaarheid. Het 
aandeel zwaar verkeer in de omgeving is momenteel immers zeer beperkt.  

We kunnen stellen dat de werffase een gering effect heeft op de verkeersintensiteiten wat 
overeenstemt met een score -1.  

Verkeersveiligheid - Conflicten  

Het verhoogd aandeel vrachtverkeer tijdens de aanlegfase, verhoogt de kans op conflicten 
met zachte weggebruikers. Het projectgebied is omgeven door functies waar zachte 
weggebruikers en meer specifiek ook kinderen hun bestemming hebben. Op basis van de 
combinatie van deze factoren is er een score -1 toe te kennen.  

Parkeerbezetting 

Tijdens de werken zal het parkeeraanbod tijdelijk dalen met 150 parkeerplaatsen. In deze 
periode is een verschuiving van de parkeerdruk naar de wijk te verwachten.  

Uit het parkeerbezettingsonderzoek uitgevoerd in 2016 kunnen we een hoge tot zeer hoge 
bezettingsgraad afleiden voor deelzone 1 (tot 104%) en deelzone 2 (tot 89%). Voor een aantal 
straten binnen deze gebieden is ondertussen betalend parkeren ingevoerd wat heeft geleid 
tot een daling van de parkeerdruk. Voor een aantal straten geldt echter nog de blauwe zone. 
Aangezien we uit de enquête konden vaststellen dat tot 68% van de geënquêteerden aan het 
ziekenhuis en tot 34% van de overige geënquêteerden korter parkeren dan 2u, is zowel 
parkeren in de blauwe zone als in de zone betalend parkeren een valabel alternatief 
(gemiddeld zijn 44% van de geënquêteerden kortparkeerders). In beide zones samen zijn er 
669 parkeerplaatsen voor straatparkeren. Indien hier de bijkomende parkeerdruk van de 
kortparkeerders moet opgevangen worden ( 44% van 150) leidt dit tot een stijging van circa 
10 % in de bezettingsgraad.  

Hieruit kunnen we dus concluderen dat de bezettingsgraad tijdens de werken boven de 85% 
zal stijgen. Voor het aspect parkeerdruk is aldus een score -2 toe te kennen.  

8.2.4.4 Basisalternatief - exploitatiefase 

8.2.4.4.1 Geplande situatie - Parkeeraanbod en parkeerstructuur 

In het basisalternatief wordt er een ondergrondse parking voorzien met 508 parkeerplaatsen 
tussen het Jessa-ziekenhuis en het CCHA. Door de realisatie van de ondergrondse parking zal 
het bestaande bovengrondse aanbod voor het CCHa verdwijnen. Het gaat om circa 100 
parkeerplaatsen. Hiernaast plant de stad Hasselt het afschaffen van het langsparkeren langs 
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de Kunstlaan. Het gaat om circa 50 parkeerplaatsen. Het bijkomend parkeeraanbod bedraagt 
aldus 350 parkeerplaatsen.  

Als onderdeel van het totaalplan rond parkeren (in samenhang met de bouw van de 
ondergrondse parking), zijn eveneens een aantal maatregelen opgenomen die een effect 
hebben op de parkeerstructuur.  

 De Gerlachestraat, de Stadsomvaart, de Toekomststraat de Welvaartstraat, de 
Luikersteenweg, de Windmolenstraat, de Jongmansstraat, het Guldensporenplein, 
de Sint-Corneliusstraat, de Kunstlaan (tussen de R70 en de Stadsomvaart) en de 
Rederrijkersstraat zijn opgenomen in de zone voor betalend parkeren vanaf 
januari 2017. Het tarief is vastgelegd op 1 euro/uur voor het eerste uur, 2 
euro/uur voor het tweede uur en 3 euro/uur vanaf het derde uur. De eerste 30 
minuten is gratis parkeren toegestaan. Bewoners kunnen met hun bewonerskaart 
gratis en onbeperkt parkeren binnen de betaalzone.  

 Er is een afstemming tussen de parkeertarieven op de verschillende parkings 
in het onderzoeksgebied voorzien (Parking Jessa-ziekenhuis, ondergrondse 
parking Kunstlaan).  

 De parking achter het cultureel centrum zal ingezet worden als 
abonnementenparking en overloopparking voor de ondergrondse parking. 

8.2.4.4.2 Geplande situatie - Ontsluiting 

Gemotoriseerd verkeer  

Door de stad Hasselt zijn een reeks maatregelen uitgewerkt die het verkeer van en naar de 
aanwezige stedelijke functies maximaal verwijzen naar de wegen die in het mobiliteitsplan 
geselecteerd zijn als lokale ontsluitingswegen of hoger. Deze maatregelen moeten mede de 
mogelijke effecten van de aanleg van de ondergrondse parking in de ruime omgeving van het 
projectgebied beperken.  

 De in- en uitgang van de ondergrondse parking wordt gerealiseerd in de huidige 
groene middenberm van de Kunstlaan, op het segment tussen de Stadsomvaart en 
de Jongmansstraat. Zowel de in- als de uitgang zijn gericht naar de Groene Boulevard.  

 De ontsluiting van de parking van het Jessa-Ziekenhuis zal wijzigen. De parking 
wordt bereikbaar gemaakt via de Stadsomvaart. De Stadsomvaart wordt enkelrichting 
van de Kunstlaan naar de Toekomststraat. (reeds in de referentiesituatie vervat) 

 De circulatie in de Casterwijk en de Katarinawijk zal wijzigen. (reeds gewijzigd in 
2016 en onderdeel van referentiesituatie) 

o Invoeren enkelrichting op de Stadsomvaart tussen de Windmolenstraat en de 
Kunstlaan, richting de Kunstlaan  

o Invoeren enkelrichting in de Windmolenstraat tussen de Jongmansstraat en 
de Stadsomvaart richting de Jongmansstraat 

o Invoeren enkelrichting in de Harpstraat richting de Maastrichtersteenweg  

Voetgangers 

Voor voetgangers worden drie toegangspunten naar de ondergrondse parking voorzien:  

 Aan de Kunstlaan  
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 Vooraan het cultureel centrum  

 Aan het ziekenhuis  

Vanaf deze ontsluitingspunten is ofwel een padenstructuur (binnen het stadspark) ofwel een 
voetpadenstructuur (langs bestaande wegenstructuur) beschikbaar naar de belangrijkste 
attractiepolen in de omgeving.  

8.2.4.4.3 Geplande situatie - Verkeersgeneratie 

Mobiliteitsprofiel  

In het basisalternatief wordt uitgegaan van een rotatieparking van 508 parkeerplaatsen 
tussen het Jessa-ziekenhuis en het CCHA. Dit is een toename van het aanbod met 350 
parkeerplaatsen. Voor dit bijkomend parkeeraanbod is de verwachte verkeersgeneratie 
ingeschat op basis van een globale spreiding over de dag rekening houdend met het verwachte 
doelpubliek: bezoekers omliggende functies zoals het ziekenhuis, het CCHA, de academie, 
kantoren in de omgeving en het stadscentrum. Een gedeelte van dit doelpubliek maakt 
momenteel al gebruik van het beschikbare parkeeraanbod.  

Het mobiliteitsprofiel wijkt af van het mobiliteitsprofiel zoals bepaald in de voorstudie 
aangezien zowel het doel van de parking (enkel rotatie ipv rotatie en abonnementenparking) 
als het parkeeraanbod (508 ipv 550 in de ondergrondse parking, 350 parkeerplaatsen achter 
het CCHA ipv geen plaatsen achter het CCHA) gewijzigd is. In de voorstudie ging men uit van 
in totaal 3750 in- en uitgaande bewegingen per dag. Voor een parking van 550 
parkeerplaatsen komt dit neer op een rotatie van 6,8. Dit cijfer kan als zeer hoog beschouwd 
worden, zeker in verhouding tot gelijkaardige parkings in andere centrumsteden. Men gaat in 
de voorstudie dan ook uit van een bezetting van 100% gedurende de dag (tussen 10u en 
16u). Ook ’s avonds tussen 19u en 21u gaat men er in de voorstudie uit van een bezetting 
van 90%. In onderstaande tabel is de gemiddelde parkeerbezetting en de daaraan gekoppelde 
rotatie van een aantal centrumparkings van de stad Kortrijk en de stad Gent weergegeven.  

Tabel 58: overzicht gemiddeld aantal inritten en rotatie van vergelijkbare centrumparkings  

Parking  Aantal pp  Gemiddeld 
Aantal inritten 
per weekdag 

Gemiddeld 
aantal inritten 
op zaterdag 

Abonnementen Rotatie  

P Schouwburg 
Kortrijk  

395 1128 (2015) 1421 (2015) 61 bewoners 

230 persoon 

3.6 op zaterdag 

P Veemarkt 
Kortrijk  

575 710 (2015) 1076 (2015) 99 bewoners  

79 persoon 

1.9 op zaterdag 

Parking 
Vrijmarkt Gent  

648 1726 (2012)   2.66 

Parking Reep 
Gent  

488 1001 (2012)   2.05 

Parking Sint-
Michiels Gent 

472 1440 (2012)   3.05 
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Parking  Aantal pp  Gemiddeld 
Aantal inritten 
per weekdag 

Gemiddeld 
aantal inritten 
op zaterdag 

Abonnementen Rotatie  

Parking Ramen 
Gent 

280 471 (2012   1.68 

In het kader van het MER is uitgegaan van een realistisch gebruik van de parking. Op basis 
van jaarrekeningen van verschillende ondergrondse parkings in stadscentra23 kunnen we 
immers afleiden dat de rotatie gemiddeld gelegen is tussen de 3 tot 3.8. Dit realistisch gebruik 
is vervolgens beperkt opgehoogd tot een rotatie van 4 parkeerders per parkeerplaats per dag 
om zeker het gebruik niet te onderschatten.  

Voor een aanbod van 350 bijkomende parkeerplaatsen komt dit dus neer op 1400 ingaande 
bewegingen op dagbasis.  

De verwachte verkeersgeneratie is opgenomen in onderstaande tabel.  

Tabel 59 Verwachte bijkomende verkeersgeneratie basisscenario (350pp) 

 

De parking achter het CCHA zal ingezet worden als abonnementenparking en dus gebruikt 
worden door langparkeerders. Voor deze parking wordt geen bijkomende verkeersgeneratie 
in rekening gebracht. Het gaat immers om een bestaande parking die zowel door 
langparkeerders als door kortparkeerders gebruikt wordt. De bestaande langparkeerders 

                                                
23 Rotatiecijfer bepaald op basis van jaarcijfers in van in exploitatie zijnde ondergrondse parkings in verschillende 

stadscentra.  

0u 0% 0 1% 17 0-1u 10% 0u 4
1u 0% 0 0% 4 1-2u 20% 1u -0 
2u 0% 0 0% 0 2-3u 40% 2u -0 
3u 0% 0 0% 0 3u-4u 20% 3u -0 
4u 0% 0 0% 0 >4u 10% 4u -0 
5u 0% 0 0% 0 5u -0 
6u 0% 0 0% 0 6u -0 
7u 3% 42 0% 4 7u 38
8u 9% 126 2% 21 8u 143
9u 10% 140 4% 56 9u 227
10u 7% 98 7% 97 10u 228
11u 6% 84 8% 113 11u 199
12u 4% 56 7% 102 12u 153
13u 6% 84 6% 87 13u 150
14u 8% 112 6% 77 14u 185
15u 7% 98 6% 85 15u 197
16u 7% 98 7% 97 16u 199
17u 9% 126 7% 102 17u 223
18u 6% 84 7% 104 18u 203
19u 9% 126 8% 109 19u 220
20u 6% 84 7% 102 20u 202
21u 3% 42 7% 101 21u 143
22u 0% 0 5% 76 22u 67
23u 0% 0 3% 46 23u 21

100% 1.400 100% 1.400

weekdag
verkeersgeneratie verblijfsduur weekdag parkeerbezetting 

weekdagattractie productie
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zullen blijven. De bestaande langparkeerders die momenteel gebruik maken van de parking 
voor het CCHA zullen verschuiven naar deze locatie. De bestaande kortparkeerders zullen 
verschuiven naar de nieuwe ondergrondse parking.  

Zoals uit de enquête bleek zal een deel van het verkeer een nieuwe gratis parkeerlocatie 
opzoeken of op een alternatieve manier naar de stad komen. De nieuwe gratis parkeerlocaties 
kan voor de kortparkeerders binnen de blauwe zone gevonden worden. Voor langparkeerders 
zijn o.a. alternatieven zoals de parking aan de Koning Boudewijnlaan (in combinatie met Jessa-
pendel) of de parking onder de spoorlijn aan de Oude Luikerbaan.  

Distributiepatroon 

Het distributiepatroon voor de toekomstige situatie is opgebouwd op basis van de uitgevoerde 
tellingen in 2016. Er wordt vanuit gegaan dat de gebruikers van de ondergrondse parking de 
aangewezen route volgen, namelijk via de Kunstlaan naar de R70. De verkeergeneratie naar 
de 350 bijkomende parkeerplaatsen wordt bijkomend toegedeeld op basis van de gewenste 
aanrijroute via de Kunstlaan.  

In het basisalternatief is er verder vanuit gegaan dat de bestaande verkeersstromen, die in de 
toekomst zowel in de ondergrondse parking als op de parking achter het CCHA zullen 
parkeren, hun huidige reisweg zullen volgen. Dit kan als worst case beschouwd worden. De 
ondergrondse parking zal immers niet bereikbaar zijn vanuit de Casterstraat. Men zal de 
ondergrondse parking nog kunnen bereiken door en rond de Stadsomvaart - Toekomststraat 
– R70 te rijden. (In de sensitiviteitstoets is kort aangegeven welke effecten te verwachten zijn 
indien meer verkeer de gewenste aanrijroute naar de ondergrondse parking zal volgen en 
indien meer verkeer gebruik zal maken van de alternatieve routes doorheen de wijk zie § 
8.2.4.4.10). 

 

Figuur 25 Distributiepatroon toekomstige situatie (ifv toedeling bijkomend verkeer P CCHA) – 
ochtendspits, toedeling verkeer naar 350 bijkomende parkeerplaatsen 
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Figuur 26 Distributiepatroon toekomstige situatie (ifv toedeling bijkomend verkeer P CCHA) – 
avondspits, toedeling verkeer naar 350 bijkomende parkeerplaatsen 

8.2.4.4.4 Geplande situatie - Druktebeeld  

Om te komen tot het toekomstig druktebeeld is de verwachte bijkomende verkeersgeneratie 
toebedeeld aan het wegennet. In onderstaand hoofdstuk zijn de aannames om te komen tot 
de bijkomende verkeersgeneratie nader verduidelijkt. 

Parking achter het CCHA  

De functie van de parking achter het cultureel centrum zal wijzigen. De parking zal ingezet 
worden als abonnementenparking en als overloopparking voor de ondergrondse parking in 
plaats van als gratis randparking.  

In de getelde verkeersintensiteiten zijn de parkeerders van de parking achter het cultureel 
centrum reeds vervat. De parkeerbezetting loopt in de huidige situatie vanaf 9u op tot boven 
de 100%. Door het omvormen van de parking naar een abonnementenparking en een 
betalende overloopparking voor de ondergrondse parking, zal de toekomstige 
parkeerbezetting eerder lager liggen. In dit opzicht wordt dus ook geen bijkomend verkeer als 
bestemmingsverkeer naar de parking achter het cultureel centrum toegedeeld. De bestaande 
bezetting van 100% kan eerder als worst case beschouwd worden.  

Nieuwe ondergrondse parking  

De verwachte verkeersgeneratie van de ondergrondse parking  CCHA is berekend in paragraaf 
8.2.4.4.3. De bijkomende verkeersgeneratie naar de 350 bijkomende parkeerplaatsen zijn 
toegedeeld volgens het opgemaakte distributiepatroon. Op onderstaande figuren zijn de 
verwachte bijkomende verkeersstromen voor de ochtend- en avondspits weergegeven.  
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Figuur 27 Toedeling bijkomende verkeersstromen basisscenario – ochtendspits 

 

Figuur 28 Toedeling bijkomende verkeersstromen basisscenario – avondspits  
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Op basis van de aannames geformuleerd in bovenstaande paragrafen, zijn hierna de 
verkeersintensiteiten voor de referentiesituatie per kruispunt weergegeven. De globale 
omschrijving van de gewijzigde verkeersstromen is in voorgaand hoofdstuk opgenomen. 

De kruispunten waar geen wijzigingen zijn ten opzichte van de referentiesituatie zijn niet 
opgenomen in onderstaand overzicht.  
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8.2.4.4.5 Functioneren van het verkeerssysteem – voetgangers  

Volgende aspecten worden beoordeeld: 

 Looproutes vanuit de parking naar de attractiepolen in de omgeving  
 Looproutes tussen de verschillende attractiepolen in de omgeving  

Looproutes tussen de parkings en de bestemmingen  

Er worden verschillende uitgangen voorzien voor de nieuwe ondergrondse parking. Hierdoor 
ontstaan relatief korte wandelafstanden tussen de verschillende functies in de directe 
omgeving en de ondergrondse parking. De ondergrondse parking is centraal gelegen tussen 
de bestemmingen (ziekenhuis, CCHA, PXL Hogeschool, Academie, kantoren,…). 

Ook de afstand tussen de abonnementenparking en de belangrijkste bestemmingen is 
aanvaardbaar en vergelijkbaar met de locatie van langparkeerders in de referentie situatie.  

In het kader van de looproutes tussen de parking en de bestemmingen kunnen we aldus een 
score +1 toekennen.  
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Figuur 29 Wandelrelatie tussen parkings basisscenario en bestemmingen  

Looproutes tussen de verschillende attractiepolen in de omgeving  

De heraanleg van het stadspark bovenop de ondergrondse parking maakt onderdeel uit van 
het project. De geparkeerde wagens tussen het Jessa-ziekenhuis en het CCHA verdwijnen uit 
het straatbeeld en er worden nieuwe directere wandelroutes gecreëerd. Er ontstaan 
dwarsrelaties door het park die zorgen voor een verkorting van de wandelroute vanuit de 
verschillende windrichtingen doorheen het park. De looproute tussen de parking achter het 
CCHA en het Jessa-ziekenhuis via de Kunstlaan wordt niet meer onderbroken door de huidige 
inrit naar de parkeerlus voor het Jessa-ziekenhuis (score +2). 

De locatie van de oversteek over de Kunstlaan ter hoogte van de Academie wijzigt van locatie. 
Vanaf het park/CCHA moet men in de huidige situatie even de Kunstlaan volgen om vervolgens 
recht over te steken ter hoogte van de luifel. In het basisscenario zal op deze locatie de sluif 
naar de inrit van de parking gelegen zijn. Een nieuwe oversteeklocatie wordt gecreëerd ten 
oosten van de bestaande. De ‘omloopafstand’ is eerder beperkt. Ook de intensiteiten van het 
gemotoriseerd verkeer zullen niet stijgen op deze locatie. De oversteekbaarheid verandert 
aldus niet (score 0). 

Op een aantal aspecten worden de voetgangersrelaties dan weer negatief beïnvloed:  

 De aanleg van de ondergrondse parking leidt tot een stijging van de intensiteiten in 
het segment van de Kunstlaan tussen de R70 en de Stadsomvaart. Op dit segment 
zijn kwaliteitsvolle voetpaden aanwezig. De stijging van de intensiteiten zal wel een 
gering negatief effect hebben op de oversteekbaarheid van de Kunstlaan. Er zijn 
echter zebrapaden voorzien waardoor de voetganger in de voorrang kan oversteken. 
(score 0/-1) 
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 De intensiteiten op de Stadsomvaart liggen beperkt hoger in het basisalternatief dan 
in de referentiesituatie. De voetpaden in de Stadsomvaart (voornamelijk oostelijk 
segment) zijn echter smal en voldoen niet aan de toegankelijkheidsnorm. Het 
zebrapad ter hoogte van de Toekomststraat wordt tijdens de ochtendspits door circa 
280 voetgangers gebruikt. Op het kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart maken circa 
330 voetgangers per spitsuur gebruik van de zebrapaden. De meest frequent 
gebruikte oversteek is deze over de Stadsomvaart (tot 170 oversteken tijdens 1 
spitsuur). (score -1) 

 De intensiteiten in de Toekomststraat nemen toe. Dit heeft een nadelig effect op de 
oversteekbaarheid. In de Toekomststraat zijn ter hoogte van de kruispunten wel 
zebrapaden aanwezig waardoor het voor de voetganger mogelijk is om in de voorrang 
over te steken. (score 0/-1) 

In het kader van de looproutes tussen de attractiepolen kunnen we aldus een score 0/-1 
toekennen.  

8.2.4.4.6 Functioneren van het verkeerssysteem – fiets 

Om de directe effecten voor fietsers te beoordelen wordt vooral gekeken naar de routes voor 
fietsers die bijkomend gecreëerd worden of verdwijnen.  

De heraanleg van het stadspark bovenop de ondergrondse parking maakt onderdeel uit van 
het project. De geparkeerde wagens tussen het Jessa-ziekenhuis en het CCHA verdwijnen uit 
het straatbeeld en er worden nieuwe directere routes gecreëerd. Fietsen doorheen het 
stadspark blijft toegestaan. Er ontstaan veilige alternatieve routes doorheen het park en de 
bestaande conflictpunten op de parkeerlus voor het CCHA verdwijnen.  

Doordat de inrit van de parking centraal voorzien wordt, dienen de wagens naar de parking 
de fietsinfrastructuur niet te kruisen zoals momenteel het geval is ter hoogte van de aansluiting 
met de parkeerlus tussen het Jessa-ziekenhuis en het CCHA. 

Er worden geen hoofdroutes voor het fietsverkeer onderbroken.  

Uit de tellingen van 2016 kunnen we afleiden dat er tot 350 fietsers per uur gebruik maken 
van de Toekomststraat. Het noordelijk segment van de Kunstlaan wordt tijdens de 
spitsmomenten door circa 150 fietsers gebruikt. 

De Toekomststraat maakt onderdeel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 
Tussen de N20 en de R70 zijn er geen fietspaden aanwezig (enkel fietssuggestiestroken). De 
Toekomststraat wordt als belangrijk ontsluitingsroute voor gemotoriseerd verkeer aanzien. De 
intensiteiten op dit segmenten stijgen met 12 à 13 % tov de referentiesituatie. Fietspaden op 
dit segment dienen als ontbrekend beschouwd te worden.  

Op het noordelijk segment van de Kunstlaan zijn nog hogere stijgingen van de intensiteiten 
vast te stellen (van 26% tot 33%). Dit segment maakt geen onderdeel uit van het bovenlokaal 
functioneel fietsroutenetwerk, het is toch een belangrijke lokale fietsroute. De aanwezige 
fietspaden kunnen zeker niet als volwaardige fietspaden beschouwd worden. Door de stijging 
van de intensiteiten verslechtert de fietssituatie.  

In het kader van het functioneren van het verkeerssysteem fietsers kennen we een score -1 
toe.  
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8.2.4.4.7 Functioneren van het verkeerssysteem – openbaar vervoer 

In de exploitatiefase zijn er geen wijzigingen van het aanbod of de route van het openbaar 
vervoer.  

De verzadigingsgraad aan de kruispunten R70 – Toekomststraat en R70 – Kunstlaan stijgen. 
Dit kan leiden tot wachtrijen op het kruispunt. Deze wachtrijen kunnen een negatief effect 
hebben op de doorstroming van het openbaar vervoer op de R70. De R70 is een belangrijke 
route voor het openbaar vervoer in de stad Hasselt.  

De bestaande wachtrij om de parking van het Jessa-ziekenhuis op te rijden zal vervallen door 
de stijging van het parkeeraanbod. De kans dat de bussen op deze locatie nog mee in de 
wachtrij staan vervalt. Er dient vermeden te worden dat deze wachtrij zich verplaatst naar de 
Stadsomvaart ter hoogte van de nieuwe toegang van de parking.  

In het kader van het functioneren van het verkeerssysteem openbaar vervoer kennen we een 
score 0/-1 toe.  

8.2.4.4.8  Functioneren van het verkeerssysteem – autoverkeer 

CAPACITEITSTOETS KRUISPUNTEN  

Voor de volgende kruispunten zijn er geen wijzigingen in de intensiteiten ten opzicht van de 
referentiesituatie: 

 Kruispunt N2 – Harpstraat 

 Kruispunt N2 – Casterstraat  

 Kruispunt Casterstraat – Kunstlaan  

 Kruispunt Casterstraat –Vuurkruisenstraat 

Kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart kunnen we afleiden dat 
zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

Tabel 60 capaciteitstoets kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart, basisscenario ochtendspits  

 

A B C D R RD L R RD L R RD L
Kunstlaan west A 0 190 278 1 469 15% 19% 0% 0% 33% 0% 0 5 0

Stadsomvaart zuid B 2 0 18 7 27 2% 2% 0% 0% 4% 0% 0 1 0
Kunstlaan oost C 189 267 0 4 460 0% 13% 35% 0% 48% 0% 0 8 0

Stadsomvaart noord D 8 23 24 0 55 1% 5% 6% 0% 12% 0% 0 2 0
199 480 320 12 1011

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Tabel 61 capaciteitstoets kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart, basisscenario avondspits 

 

Kruispunt R70 – Kunstlaan  

Zowel tijdens de ochtend als tijdens de avondspits stellen we een stijging van de 
verzadigingsgraad van respectievelijk 76% en 75% naar 87% waar.  

 

Tabel 62: capaciteitstoets kruispunt R70 –Kunstlaan, basisscenario ochtendspits 

 

Tabel 63: capaciteitstoets kruispunt R70 –Kunstlaan, basisscenario avondspits 

Kruispunt R70 – Toekomststraat 

Uit de capaciteitstoets stellen we zowel tijdens de ochtendspits als tijdens de avondspits een 
relatief hoge verzadigingsgraad vast. Tijdens de ochtendspits loopt deze op tot 90%. Vanaf 
een verzadigingsgraad van 90% kan kortstondige, lichte filevorming ontstaan. De wachtrijen 
in de Toekomststraat kunnen oplopen tot 86m.  

 

Tabel : capaciteitstoets kruispunt R70 – Toekomststraat, basisscenario ochtendspits 

 

Tabel : capaciteitstoets kruispunt R70 – Toekomststraat, basisscenario avondspits 

 

A B C D R RD L R RD L R RD L
Kunstlaan west A 0 126 270 0 396 10% 18% 0% 0% 28% 0% 0 5 0

Stadsomvaart zuid B 7 0 21 1 29 3% 0% 2% 0% 4% 0% 0 1 0
Kunstlaan oost C 249 262 0 3 514 0% 17% 32% 0% 49% 0% 0 8 0

Stadsomvaart noord D 11 19 15 0 45 1% 4% 4% 0% 9% 0% 0 2 0
267 407 306 4 984

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L

R70 west A 0 452 906 0 1358 47% 40% 0% 0% 87% 0% 0 62 0
Kunstlaan B 0 0 173 0 173 87% 0% 0% 0% 87% 0% 0 31 0

R70 oost C 8 1 0 0 9 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0 1 0
ventweg D 0 20 94 0 114 0% 15% 72% 0% 87% 0% 0 21 0

8 473 1173 0 1654

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving
Saturatie

per rijstrook
Wachtrij in m

per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L

R70 west A 0 346 971 0 1317 40% 47% 0% 0% 87% 0% 0 62 0
Kunstlaan B 0 0 246 0 246 87% 0% 0% 0% 87% 0% 0 45 0

R70 oost C 8 1 0 0 9 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0 1 0
ventweg D 0 20 94 0 114 0% 15% 72% 0% 87% 0% 0 21 0

8 367 1311 0 1686

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving
Saturatie

per rijstrook
Wachtrij in m

per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
R70 west A 0 1 1133 0 1134 0% 89% 0% 0% 90% 0% 0 58 0

Toekomststraat B 24 0 447 0 471 85% 0% 4% 0% 90% 0% 0 86 0
R70 oost C 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

Sint-Jozefsstraat D 191 0 113 0 304 90% 0% 47% 90% 0% 47% 35 0 19
217 1 1693 0 1911

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving
Saturatie

per rijstrook
Wachtrij in m

per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
R70 west A 0 2 909 4 915 0% 88% 1% 0% 89% 0% 0 45 0

Toekomststraat B 30 0 421 2 453 83% 0% 5% 0% 89% 0% 0 83 0
R70 oost C 27 12 0 0 39 0% 5% 7% 0% 12% 0% 0 5 0

Sint-Jozefsstraat D 294 0 183 0 477 89% 0% 50% 89% 0% 50% 54 0 30
351 14 1513 6 1884

Saturatie
per rijstrook

Wachtrij in m
per rijstrook

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving
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Kruispunt Toekomststraat – Stadsomvaart 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Stadsomvaart - Toekomststraat kunnen we afleiden 
dat zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 64: capaciteitstoets kruispunt Toekomststraat – Stadsomvaart, basisscenario ochtendspits 

 

Tabel 65: capaciteitstoets kruispunt Toekomststraat – Stadsomvaart, basisscenario avondspits 

Kruispunt Toekomststraat – Albrecht Rodenbachstraat 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Toekomststraat – Albrecht Rodenbachstraat kunnen 
we afleiden dat zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel : capaciteitstoets kruispunt Toekomtstraat – Albrecht Rodenbachstraat, basisscenario ochtendspits 

 

Tabel 66: capaciteitstoets kruispunt Toekomststraat – Albrecht Rodenbachstraat, basisscenario 
avondspits 

Kruispunt N20 Luikersteenweg – Toekomststraat 

Uit de capaciteitstoets komt naar voor dat verkeerslichten ‘misschien’ nodig zijn zowel voor de 
ochtendspits als voor de avondspits. Dit was echter ook al het geval in de referentiesituatie 
voor de avondspits. De N20 noord dient voorrang te verlenen aan de Toekomststraat. Het 
gemotoriseerd verkeer kan hier enkel rechts afslaan. Rekening houdend met de te verwerken 
intensiteiten is het mogelijk dat er een beperkte wachtrij ontstaat op de N20 noord.  

De ontwikkeling van de parking heeft geen significante impact op de verzadigingsgraad van 
het kruispunt. 

A B C D R RD L R RD L R RD L
Toekomststraat zuid A 0 17 512 0 529 1% 32% 0% 0% 33% 0% 0 5 0

Stadsomvaart B 174 0 47 0 221 6% 0% 26% 0% 33% 0% 0 6 0
Toekomststraat noord C 64 22 0 0 86 0% 4% 3% 0% 7% 0% 0 1 0

238 39 559 0 836

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Toekomststraat zuid A 0 14 363 0 377 1% 23% 0% 0% 24% 0% 0 3 0

Stadsomvaart B 355 0 141 0 496 16% 0% 44% 0% 60% 0% 0 12 0
Toekomststraat noord C 56 16 0 0 72 0% 4% 2% 0% 5% 0% 0 1 0

411 30 504 0 945

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Toekomsstraat zuid A 0 75 483 0 558 6% 32% 0% 0% 38% 0% 0 6 0

Albrecht Rodenbachstraat B 21 0 30 0 51 4% 0% 4% 0% 9% 0% 0 2 0
Toekomsstraat noord C 179 35 0 0 214 0% 12% 5% 0% 17% 0% 0 3 0

200 110 513 0 823

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Toekomsstraat zuid A 0 36 366 0 402 3% 24% 0% 0% 27% 0% 0 5 0

Albrecht Rodenbachstraat B 51 0 36 0 87 5% 0% 10% 0% 15% 0% 0 3 0
Toekomsstraat noord C 355 25 0 0 380 0% 24% 3% 0% 27% 0% 0 5 0

406 61 402 0 869

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Tabel 67: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Toekomststraat, basisscenario ochtendspits 

 

 

Tabel 68: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Toekomststraat, basisscenario avondspits 

Kruispunt N20 – Oude Luikerbaan  

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt N20 – Oude Luikerbaan kunnen we afleiden dat zowel 
de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 69: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Oude Luikerbaan, basisscenario ochtendspits 

 

Tabel 70: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Oude Luikerbaan, basisscenario avondspits 

Kruispunt N20 – Lentestraat 

Uit de capaciteitstoets komt naar voor dat tijdens de avondspits ‘misschien’ verkeerslichten 
nodig zijn. Dit was echter ook al het geval in de referentiesituatie. Aangezien de Lentestraat 
voorrang dient te verlenen aan de N20, kan dit tot gevolg hebben dat er een wachtrij ontstaat 
in de Lentestraat. Hiernaast kan het verkeer van zuid naar noord op de N20 beperkt gehinderd 
worden door rechtsafslaand verkeer naar de Lentestraat.  

De ontwikkeling van de parking heeft geen significante impact op de verzadigingsgraad van 
het kruispunt.  

 

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 0 518 11 529 0% 35% 1% 0% 36% 0% 0 6 0

Toekomststraat C 208 0 0 3 211 0% 14% 0% 0% 14% 0% 0 3 0
N20 noord D 288 0 33 0 321 30% 0% 6% 0% 36% 0% 0 10 0

496 0 551 14 1061

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 0 367 6 373 0% 24% 1% 0% 25% 0% 0 5 0

Toekomststraat C 402 0 0 3 405 0% 27% 0% 0% 27% 0% 0 5 0
N20 noord D 343 0 37 0 380 45% 0% 8% 0% 52% 0% 0 15 0

745 0 404 9 1158

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 84 455 0 539 6% 30% 0% 0% 37% 0% 0 7 0

Oude Luikerbaan B 44 0 13 0 57 2% 0% 11% 0% 13% 0% 0 3 0
N20 noord C 412 88 0 0 500 0% 27% 12% 0% 40% 0% 0 8 0

456 172 468 0 1096

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 58 302 0 360 4% 20% 0% 0% 25% 0% 0 5 0

Oude Luikerbaan B 99 0 31 0 130 4% 0% 26% 0% 29% 0% 0 7 0
N20 noord C 587 86 0 0 673 0% 39% 10% 0% 49% 0% 0 9 0

686 144 333 0 1163

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Tabel 71: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Lentestraat, baisscenario ochtendspits 

 

Tabel 72: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Lentestraat, basisscenario avondspits 

Kruispunt N20 – Daniëlsstraat 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt N20 - Daniëlsstraat kunnen we afleiden dat zowel de 
verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 73: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg - Daniëlsstraat, basisscenario ochtendspits 

 

Tabel 74: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Daniëlsstraat, basisscenario avondspits 

BEOORDELING VERKEERSLICHTENGEREGELDE KRUISPUNTEN  

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de verzadigingsgraden van de zwaar 
belaste takken van de verkeerslichtengeregelde kruispunten binnen het studiegebied voor het 
basisalternatief.  

In het basisalternatief stijgt de verzadigingsgraad van het kruispunt R70 – Toekomststraat 
tijdens de ochtendspits van 82% tot 90% en tijdens de avondspits van 83% tot 89%. Dit komt 
overeen met een score -1. 

De verzadigingsgraad van het kruispunt R70 – Kunstlaan stijgt in het basisscenario tot 87%. 
Dit is een stijging met 12% en betekent een score -1.  

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 142 589 0 731 11% 39% 0% 0% 50% 0% 0 11 0

Lentestraat B 65 0 33 0 98 6% 0% 22% 0% 27% 0% 0 7 0
N20 noord C 471 36 0 0 507 0% 31% 6% 0% 38% 0% 0 9 0

536 178 622 0 1336

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 55 440 0 495 4% 29% 0% 0% 34% 0% 0 10 0

Lentestraat B 104 0 37 0 141 5% 0% 41% 0% 46% 0% 0 15 0
N20 noord C 791 60 0 0 851 0% 53% 8% 0% 61% 0% 0 14 0

895 115 477 0 1487

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 129 629 0 758 10% 42% 0% 0% 52% 0% 0 12 0

Daniëlsstraat B 23 0 7 0 30 1% 0% 8% 0% 10% 0% 0 2 0
N20 noord C 523 22 0 0 545 0% 35% 4% 0% 39% 0% 0 10 0

546 151 636 0 1333

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 66 505 0 571 5% 34% 0% 0% 39% 0% 0 12 0

Daniëlsstraat B 30 0 9 0 39 1% 0% 14% 0% 15% 0% 0 4 0
N20 noord C 883 13 0 0 896 0% 59% 2% 0% 61% 0% 0 16 0

913 79 514 0 1506

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Tabel 75 Verzadigingsgraad verkeerslichtengeregelde kruispunten  

 

BEOORDELING VOORRANGSGEREGELDE KRUISPUNTEN  

De verzadigingsgraad van het kruispunt Toekomststraat – Stadsomvaart stijgt tot 60% tijdens 
de avondspits. Dit kan tot gevolg hebben dat er een beperkte wachtrij ontstaat in de 
Stadsomvaart. 

Voor het kruispunt N20 – Toekomststraat komt uit de capaciteitstoets naar voor dat 
verkeerslichten misschien nodig zijn, zowel in de ochtendspits als tijdens de avondspits. In de 
referentiesituatie was dit enkel voor de avondspits het geval.  

Op basis van de capaciteitstoets van de kruispunten kennen we een score -1 toe.  

8.2.4.4.9 Verkeersleefbaarheid 

De effectengroep verkeersleefbaarheid wordt op verschillende aspecten beoordeeld.  

 Verkeersveiligheid: voor de beoordeling van het aspect verkeersveiligheid worden 2 
indicatoren meegenomen namelijk verkeersintensiteiten op segmentniveau en 
conflictpunten.  

 Parkeerdruk in relatie tot de omwonenden / bestaande activiteiten  

VERKEERSVEILIGHEID – Verkeersintensiteiten  

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de % stijging van de 
verkeersintensiteiten op de verschillende betrokken segmenten binnen het studiegebied en dit 
per rijrichting. Enkel de punten waar een stijging is vast te stellen zijn opgenomen in de tabel. 
Uit deze tabel kunnen we afleiden dat voor de Kunstlaan tussen de Stadsomvaart en de 
Casterstraat een stijging van de intensiteiten met meer dan 50 % is vast te stellen tijdens de 
ochtendspits en dit richting de Casterstraat (score -3). Ook op het noordelijke segment van 
de Kunstlaan is een duidelijke stijging van de intensiteiten vast te stellen. Tijdens de 
ochtendspits bedraagt de stijging richting de Stadsomvaart 37% (score -2). Ook voor een 
aantal andere segmenten stijgen de intensiteiten tussen de 11% en 49%.  

De procentuele stijging per segment en de daaraan gekoppelde scores zijn weergeven in 
onderstaande tabel.  

Indien we rekening houden met een globaal gemiddelde van de effecten op de verschillende 
wegsegmenten samen, stellen we vast dat het project een gering effect heeft op de 
intensiteiten, wat overeenstemt met score -1.  

 

referentiesituatie basisscenario referentiesituatie basisscenario score

Kruispunt R70 - Kunstlaan 76% 87% 75% 87% -1
Kruispunt R70 - Toekomststraat 82% 90% 83% 89% -1

osp asp 
verzadigingsgraad zwaarst belaste tak
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Figuur 30 Locatie doorsnede stijging verkeersintensiteiten (Blauw: tellingen 2016; Groen: tellingen 
2017) 
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Tabel 76 Stijging in verkeersintensiteiten per segment 

 

Referentiesituatie 

pae pae
bijkomende 
intensiteiten % stijging score pae

bijkomende 
intensiteiten % stijging score

10 Kunstlaan thv stadsomvaart richting stadsomvaart 7u45 - 8u45 437 458 21 5% -1 450 13 3% -1
richting Casterstraat 7u45 - 8u45 197 320 123 62% -3 275 78 40% -2
richting stadsomvaart 16u30 - 17u30 417 514 97 23% -2 479 62 15% -2
richting Casterstraat 16u30 - 17u30 208 208 0 0% -1 271 63 30% -2

12 Kunstlaan tss R70 en stadsomvaart richting stadsomvaart 7u45 - 8u45 343 469 126 37% -2 424 81 24% -2
richting R70 7u45 - 8u45 186 197 11 6% -1 193 7 4% -1
richting stadsomvaart 16u30 - 17u30 298 298 0 0% 0 361 63 21% -2
richting R70 16u30 - 17u30 210 267 57 27% -2 247 37 18% -2

13 stadsomvaart westthv Kunstlaan richting Kunstlaan 7u45 - 8u45 27 27 0 0% 0 27 0 0% 0
richting Toekomststraat 7u45 - 8u45 470 480 10 2% -1 476 6 1% -1
richting Kunstlaan 16u30 - 17u30 29 29 0 0% 0 29 0 0% 0
richting Toekomststraat 16u30 - 17u30 367 407 40 11% -2 392 25 7% -1

14 R70 noord thv kunstlaan richting Kunstlaan 7u45 - 8u45 9 9 0 0% 0 9 0 0% 0
richting N2 7u45 - 8u45 1162 1173 11 1% -1 1169 7 1% -1
richting Kunstlaan 16u30 - 17u30 15 15 0 0% 0 15 0 0% 0
richting N2 16u30 - 17u30 1219 1276 57 5% -1 1256 37 3% -1

15 R70 zuid thv Kunstlaan richting Kunstlaan 7u45 - 8u45 1232 1358 126 10% -1 1313 81 7% -1
richting N2 7u45 - 8u45 8 8 0 0% 0 8 0 0% 0
richting Kunstlaan 16u30 - 17u30 1219 1317 98 8% -1 1219 0 0% -1
richting N2 16u30 - 17u30 13 13 13 0 0% 0

18 R70  oost thv Toekomststraat richting Toekomststraat 7u45 - 8u45 2 2 2 0 0% 0
richting Kunstlaan 7u45 - 8u45 1567 1693 126 8% -1 1648 81 5% -1
richting Toekomststraat 16u30 - 17u30 39 39 0 0% 0 39 0 0% 0
richting Kunstlaan 16u30 - 17u30 1388 1486 98 7% -1 1451 63 5% -1

19 Toekomststraatthv R70 richting R70 7u45 - 8u45 397 471 74 19% -2 445 48 12% -2
richting zuid 7u45 - 8u45 1 1 0 0% 0 1 0 0% 0
richting R70 16u30 - 17u30 402 453 51 13% -2 435 33 8% -2
richting zuid 16u30 - 17u30 15 15 0 0% 0 15 0 0% 0

20 R70 west thv Toekomststraat richting Toekomststraat 7u45 - 8u45 1082 1134 52 5% -1 1115 33 3% -1
ventweg richting west 7u45 - 8u45 217 217 0 0% 0 217 0 0% 0
R70 west richting Toekomststraat 16u30 - 17u30 841 888 47 6% -1 871 30 4% -1
ventweg richting west 16u30 - 17u30 351 351 0 0% 0 351 0 0% 0

basisscenario locatiealternatief 
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Referentiesituatie 

pae pae
bijkomende 
intensiteiten % stijging score pae

bijkomende 
intensiteiten % stijging score

28 Toekomststraat Noord thv Stadsomvaart richting R70 7u45 - 8u45 455 559 104 23% -2 533 78 17% -2
richting zuid 7u45 - 8u45 86 86 0 0% 0 86 0 0% 0
richting R70 16u30 - 17u30 453 504 51 11% -2 486 33 7% -1
richting zuid 16u30 - 17u30 76 76 0 0% 0 76 0 0% 0

29 Toekomststraat zuidthv Stadsomvaart richting R70 7u45 - 8u45 455 529 74 16% -2 503 48 11% -2
richting zuid 7u45 - 8u45 228 238 10 4% -1 234 6 3% -1
richting R70 16u30 - 17u30 326 377 51 16% -2 359 33 10% -1
richting zuid 16u30 - 17u30 373 413 40 11% -2 398 25 7% -1

30 Stadsomvaartthv Toekomststraat richting Toekomststraat 7u45 - 8u45 211 221 10 5% -1 217 6 3% -1
richting oost 7u45 - 8u45 39 39 0 0% 0 39 0 0% 0
richting Toekomststraat 16u30 - 17u30 456 496 40 9% -1 481 25 5% -1
richting oost 16u30 - 17u30 32 32 0 0% 0 32 0 0% 0

32 Toekomststraat thv Luikersteenweg richting R71 7u45 - 8u45 201 211 10 5% -1 212 11 5% -1
richting R70 7u45 - 8u45 477 551 74 16% -2 525 48 10% -1
richting R71 16u30 - 17u30 365 405 40 11% -2 391 26 7% -1
richting R70 16u30 - 17u30 350 401 51 15% -2 387 37 11% -2

33 Luikersteenweg westthv Toekomststraat richting Sint-Truidersteenweg7u45 - 8u45 14 14 0 0% 0 14 0 0% 0
Richting R71 7u45 - 8u45 321 321 0 0% 0 327 6 2% -1
richting Sint-Truidersteenweg16u30 - 17u30 9 9 0 0% 0 9 0 0% 0
Richting R71 16u30 - 17u30 380 380 0 0% 0 381 1 0% 0

34 Luikersteenweg oostthv Toekomststraat richting R70 7u45 - 8u45 455 529 74 16% -2 503 48 11% -2
richting R71 7u45 - 8u45 486 496 10 2% -1 503 17 3% -1
richting R70 16u30 - 17u30 319 370 51 16% -2 356 37 12% -2
richting R71 16u30 - 17u30 705 745 40 6% -1 732 27 4% -1

35 Luikersteenweg noord thv Oude Luikerbaan richting R70 7u45 - 8u45 404 478 74 18% -2 452 48 12% -2
richting R71 7u45 - 8u45 490 500 10 2% -1 507 17 3% -1
richting R70 16u30 - 17u30 282 333 51 18% -2 286 4 1% -1
richting R71 16u30 - 17u30 733 773 40 5% -1 760 27 4% -1

36 Oude Luikebaan thv Luikersteenweg richitng N20 7u45 - 8u45 57 57 0 0% 0 57 0 0% 0
richting oost 7u45 - 8u45 172 172 0 0% 0 183 11 6% -1
richting N20 16u30 - 17u30 130 130 0 0% 0 134 4 3% -1
richting oost 16u30 - 17u30 144 144 0 0% 0 146 2 1% -1

37 Luikersteenweg zuid thv Oude Luikerbaan richting R70 7u45 - 8u45 475 549 74 16% -2 523 48 10% -1
richting R71 7u45 - 8u45 446 456 10 2% -1 452 6 1% -1
richting R70 16u30 - 17u30 309 360 51 17% -2 342 33 11% -1
richting R71 16u30 - 17u30 746 786 40 5% -1 746 0 0% 0

basisscenario locatiealternatief 
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Referentiesituatie 

pae pae
bijkomende 
intensiteiten % stijging score pae

bijkomende 
intensiteiten % stijging score

38 Luikersteenweg noord thv Lentestraat richting R70 7u45 - 8u45 548 622 74 14% -2 548 0 0% 0
richting R71 7u45 - 8u45 497 507 10 2% -1 503 6 1% -1
richting R70 16u30 - 17u30 426 477 51 12% -2 426 0 0% 0
richting R71 16u30 - 17u30 811 851 40 5% -1 836 25 3% -1

39 Lentestraatthv N20 richting N20 7u45 - 8u45 98 98 0 0% 0 101 3 3% -1
richting oost 7u45 - 8u45 178 178 0 0% 0 213 35 20% -2
richting N20 16u30 - 17u30 141 141 0 0% 0 173 32 23% -2
richting oost 16u30 - 17u30 115 115 0 0% 0 117 2 2% -1

40 Luikersteenweg zuid thv Lentestraat richting R70 7u45 - 8u45 657 731 74 11% -2 740 83 13% -2
richting R71 7u45 - 8u45 526 536 10 2% -1 535 9 2% -1
richting R70 16u30 - 17u30 444 495 51 11% -2 479 35 8% -1
richting R71 16u30 - 17u30 855 895 40 5% -1 912 57 7% -1

41 Luikersteenweg noordthv Danielstraat richting R70 7u45 - 8u45 562 636 74 13% -2 645 83 15% -2
richting R71 7u45 - 8u45 555 565 10 2% -1 564 9 2% -1
richting R70 16u30 - 17u30 463 514 51 11% -2 498 35 8% -1
richting R71 16u30 - 17u30 856 896 40 5% -1 916 60 7% -1

42 Danielstraatthv N20 richting N20 7u45 - 8u45 30 30 0 0% 0 31 1 3% -1
richting oost 7u45 - 8u45 151 151 0 0% 0 183 32 21% -2
richting N20 16u30 - 17u30 39 39 0 0% 0 42 3 8% -1
richting oost 16u30 - 17u30 79 79 0 0% 0 82 3 4% -1

43 Luikersteenweg zuid thv Danielstraat richting R70 7u45 - 8u45 684 758 74 11% -2 799 115 17% -2
richting R71 7u45 - 8u45 556 566 10 2% -1 566 10 2% -1
richting R70 16u30 - 17u30 520 571 51 10% -1 558 38 7% -1
richting R71 16u30 - 17u30 873 913 40 5% -1 936 63 7% -1

44 Oude Luikerbaan noordthv Kroonwinningstraat richting R71 7u45 - 8u45 155 162 7 5% -1
richting noord 7u45 - 8u45 460 562 102 22% -2
richting R71 16u30 - 17u30 323 403 80 25% -2
richting noord 16u30 - 17u30 182 190 8 4% -1

45 Kroonwinningstraatthv Oude Luikerbaan richting N20 7u45 - 8u45 175 210 35 20% -2
richting R71 7u45 - 8u45 68 69 1 1% -1
richting N20 16u30 - 17u30 57 60 3 5% -1
richting R71 16u30 - 17u30 143 167 24 17% -2

46 Oude Luikerbaan zuid thv Kroonwinningstraat richting noord 7u45 - 8u45 170 202 32 19% -2
richting R71 7u45 - 8u45 71 74 3 4% -1
richting noord 16u30 - 17u30 86 89 3 3% -1
richting R71 16u30 - 17u30 107 131 24 22% -2

47 Lentestraat thv Kroonwinningstraat richting Oude Luikerbaan 7u45 - 8u45 185 220 35 19% -2
richting N20 7u45 - 8u45 86 89 3 3% -1
richting Oude Luikerbaan 16u30 - 17u30 104 106 2 2% -1
richting N20 16u30 - 17u30 138 170 32 23% -2

basisscenario locatiealternatief 
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Referentiesituatie 

pae pae
bijkomende 
intensiteiten % stijging score pae

bijkomende 
intensiteiten % stijging score

48 Kroonwinningstraat Thv R71 richting R71 7u45 - 8u45 71 72 1 1% -1
richting Oude Luikerbaan 7u45 - 8u45 178 213 35 20% -2
richting R71 16u30 - 17u30 193 217 24 12% -2
richting Oude Luikerbaan 16u30 - 17u30 87 90 3 3% -1

49 Oude Luikerbaan thv R71 richting Kroonwinningstraat 7u45 - 8u45 14 14 0 0% 0
richting R71 7u45 - 8u45 63 65 2 3% -1
richting Kroonwinningstraat 16u30 - 17u30 15 15 0 0% 0
richting R71 16u30 - 17u30 91 112 21 23% -2

basisscenario locatiealternatief 
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Conflictpunten  

Door de realisatie van het project worden geen bijkomende conflictpunten gecreëerd voor 
voetgangers. De inrit van de parking wordt centraal in de Kunstlaan voorzien en dient niet 
gekruist te worden door voetgangersstromen. Het bestaande conflictpunt ter hoogte van de 
inrit naar de parkeerlus verdwijnt.  

Op de Kunstlaan hebben er de voorbije 3 jaar vele ongevallen plaatsgevonden die te wijten 
zijn aan een parkeermaneuver. Door het afschaffen van het parkeeraanbod langs de 
Kunstlaan, zullen dit type ongevallen niet meer kunnen voorkomen.  

Met betrekking tot het gemotoriseerd verkeer kan de linkse invoeg vanuit de ondergrondse 
parkings als nieuw conflictpunt beschouwd worden. De snelheid van het verkeer dat de 
parking verlaat is laag, wat de ernst van het conflict beperkt.  

Op een aantal bestaande conflictpunten stijgen de intensiteiten en dus ook de kans op een 
conflict. Het gaat o.a. om volgende locaties:  

 Kruispunt Kunstlaan - Stadsomvaart: Op dit kruispunt hebben zich de voorbije jaren 
verschillende ongevallen voorgedaan. Door een stijging van de intensiteiten vergroot 
de kans op een ongeval. Tijdens de avondspits is een stijging van de intensiteiten tot 
25% waar te nemen (score -2). Het lijkt aangewezen om de kruispuntconfiguratie 
of de voorrangsregeling op het kruispunt te optimaliseren.  

 Linksaf vanuit Stadsomvaart naar de Toekomststraat: uit de ongevallendata 
aangeleverd door de lokale politie blijkt dat het aantal ongevallen op dit kruispunt 
momenteel beperkt tot nihil is. De ongevallen die in de nabijheid van het kruispunt 
hebben plaatsgevonden zijn ongevallen gerelateerd aan parkeermanoeuvres. Door de 
stijging van de intensiteiten verhoogd de kans op een ongeval. Tijdens de 
ochtendspits is de stijging het grootst en bedraagt deze 11% (score -2).  

 Kruispunt R70 – Kunstlaan. Op dit kruispunt hebben zich de voorbije jaren een beperkt 
aantal ongevallen voorgedaan. Door de stijging van de intensiteiten verhoogd de kans 
op een ongeval. De stijging loopt tijdens de avondspits op tot 10% (score -1). Een 
optimalisatie van het kruispunt dient overwogen te worden;  

 Kruispunt R70 – Toekomststraat: op het kruispunt hebben zich de voorbije jaren 
verschillende ongevallen voorgedaan. Door een stijging van de intensiteiten verhoogd 
de kans op een ongeval. De intensiteiten stijgen met 7% (score -1). Een optimalisatie 
van de kruispuntconfiguratie is wenselijk.  

 Bestaande mogelijke conflicten tussen voetgangers en gemotoriseerd verkeer op de 
zebrapaden in de nabijheid van het projectgebied (Stadsomvaart, Kunstlaan, 
Toekomststraat,… ). Voornamelijk op de Kunstlaan is een sterke stijging van de 
intensiteiten te verwachten die tijdens de ochtendspits kan oplopen tot +62%. (score 
-3). 

Op basis van stijging van de kans op een conflict door een stijging van de intensiteiten kennen 
we een score -2toe. 

Parkeerbezetting  

Uit de enquête uitgevoerd aan het ziekenhuis komt duidelijk naar voor dat bezoekers van het 
ziekenhuis niet op de betalende parking van het ziekenhuis parkeren omdat ze deze te duur 
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vinden of omdat er geen plaats is. Aan beide oorzaken van parkeren in de wijk wordt een 
oplossing geboden door de bouw van de ondergrondse parking en daarbij horende 
flankerende maatregelen die reeds voorzien zijn door de stad Hasselt.  

 Het aanbod aan betalende openbare parkeerplaatsen in de nabijheid van het 
ziekenhuis wordt verhoogd met 350 parkeerplaatsen. De kans dat men een 
parkeerplaats vindt in de nieuwe ondergrondse parking is hoog. Dit zal het 
parkeerzoekverkeer in de wijk doen afnemen. De parking is dicht bij de belangrijkste 
bestemmingen gelegen wat het gebruik van de parking tov parkeren in de wijk 
verhoogt.  

 Het openbaar parkeeraanbod binnen zone 1 en 2 stijgt met 35%. Rekening houdend 
met de aantrekking van de parkeerbehoefte die opgevangen dient te worden binnen 
de ondergrondse parking, namelijk een bijkomende behoefte van 227 parkeerders, 
bedraagt de toekomstige verzadigingsgraad 98% (op basis van de huidige 
parkeerdruk en het openbare aanbod bedraagt de bezettingsgraad 110%) (score +2, 
De (bijkomende) parkeerbehoefte wordt gedekt, plus het aanbod lost een bestaand 
problematisch tekort grotendeels op (bezetting op openbaar domein zakt tussen 100% en 
85%). 

 Invoeren van betalend parkeren in de wijk. Door het invoeren van betalend parkeren 
in de wijk tussen de R70 en de Casterstraat wordt deze zone minder interessant als 
alternatieve parkeerlocatie. Het tarief in de wijk wordt wel goedkoper dan het tarief 
in de parking tot 2u. Dit kan aanleiding geven om nog steeds in de wijk te gaan staan. 
68% van de parkeerders geeft immers aan korter te parkeren dan 2u.  

Voor het aspect parkeerdruk is aldus een score +2 toe te kennen.  

8.2.4.4.10  Sensitiviteitstoets  

8.2.4.4.11 Distributiepatroon – 150 bestaande parkeerders via R70 

In het basisalternatief is enkel het bijkomend verkeer naar de 350 bijkomende parkeerplaatsen 
toegedeeld aan het netwerk. Er heeft geen herverdeling plaatsgevonden van het verkeer naar 
het bestaande parkeeraanbod van 150 parkeerplaatsen.  

In deze sensitiviteitstoets wordt het effect ingeschat van een bijkomende wijziging van de 
bestaande verkeersstromen naar de aangewezen route, namelijk via de R70 – Kunstlaan.  

De verkeersgeneratie van de bestaande parkeerplaatsen die vervangen worden door de 
ondergrondse worden herverdeeld. Nu komt circa 40% via de Casterstraat noord. In de 
toekomstige situatie zullen deze allemaal via de R70 – Kunstlaan rijden.  

Deze 150 parkeerplaatsen genereren tijdens de ochtendspits een ingaande verkeersstroom 
van 60 voertuigen en een uitgaande verkeersstroom van 24 voertuigen. Tijdens de avondspits 
is een ingaande stroom van 54 voertuigen te verwachten en een uitgaande stroom van 44 
voertuigen.  

40% van dit verkeer rijdt momenteel via de alternatieve route doorheen de wijk. Tijdens de 
ochtendspits gaat het aldus om een ingaande verkeersstroom van 24 voertuigen en een 
uitgaande verkeersstroom van 10 voertuigen. Tijdens de avondspits is een ingaande stroom 
van 22 voertuigen te verwachten en een uitgaande stroom van 18 voertuigen.  

Voor de Casterstraat zou dit neerkomen op een daling van de intensiteiten met 3% tijdens de 
ochtendspits en een daling 4% tijdens de avondspits.  
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Tabel 77 Resultaten sensitiviteitstoets, bestaande 150pp ontsluiting via de R70  

 

Het verkeer zal in de toekomst dus bijkomend toekomen via de R70 – Kunstlaan en wegrijden 
via de Kunstlaan - R70 of via de Kunstlaan – Stadsomvaart – Toekomststraat. De intensiteiten 
en de verzadigingsgraad op deze routes zal aldus verder stijgen. Op het zuidelijk segment van 
de Kunstlaan stijgen de intensiteiten richting de Casterstraat tijdens de ochtendspits met 75% 
ipv met 62% in het basisscenario. Op het noordelijk segment is een stijging tot 44% vast te 
stellen ipv een stijging van 37% in het basisscenario.  

8.2.4.4.12 Distributiepatroon – bijkomend verkeer door de wijk  

In het distributiepatroon is er vanuit gegaan dat de te verwachte bijkomende verkeersstromen 
zullen aanrijden via de ‘gewenste’ aanrijroute, namelijk via de R70 – Kunstlaan, zoals 
gesignaleerd zal worden binnen het verkeersmanagementsysteem.  

In onderstaand hoofdstuk wordt het effect weergegeven indien de aanrijroute door de wijk 
blijft bestaan.  

Op basis van de tellingen, kunnen we afleiden dat circa 50% van het verkeer in de huidige 
situatie via de wijk (Casterstraat) naar de parkings rijdt. Door de plaatsing van het 
verkeersmanagementsysteem, is een verschuiving van de verkeersstromen van circa 10% 
naar de ‘gewenste’ route te verwachten (via R70 – Kunstlaan). In het kader van de 
sensitiviteitstoets voor het distributiepatroon, houden we aldus rekening met 60% via de R70 
– Kunstlaan en 40% van het verkeer via de wijk.  

Voor de verdere uitsplitsing van het verkeer is rekening gehouden met verkeersintensiteiten 
vastgesteld tijdens de tellingen van 2016.  

osp asp 
verkeer 150 pp ingaand 60 54
verkeer 150 pp uitgaang 24 44
40% ingaand 24 22
40% uitgaand 10 18
70% via Casterstraat noord 17 15
Casterstraat osp 489 338
% daling intensiteiten Casterstraat 3% 4%
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Figuur 31 Distributiepatroon sensitiviteitstoets, ochtendspits  

 

 

Figuur 32 Distributiepatroon sensitiviteitstoets, avondspits  

Op basis van bovenstaand distributiepatroon is het geraamde bijkomend verkeer van de 
ondergrondse parking toegedeeld. Hieruit kunnen we een stijging van de intensiteiten in de 
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Casterstraat en Harpstraat vaststellen. De stijging is echter eerder beperkt. Het gaat om een 
stijging van circa 5% tov de referentiesituatie. In de Harpstraat kunnen we spreken van een 
stijging van circa 9%.  

Tabel 78 Resultaten sensitiviteitstoets, ontsluitingsroute doorheen de wijk  

  osp  asp  
verkeer 350 pp ingaand  140 56 
verkeer 350 pp uitgaand 126 102 
40% ingaand  56 22 
40% uitgaand  50 41 
24% via Casterstraat noord  34 13 
Casterstraat referentiesituatie 1 489 338 
% stijging  intensiteiten 
Casterstraat 7% 4% 

Dit distributiepatroon heeft tot gevolg dat de intensiteiten op de route R70 – Kunstlaan en de 
route Kunstlaan – Stadsomvaart – Toekomststraat verder dalen.  

Voor het zuidelijk segment van de Kunstlaan komt dit tijdens de ochtendspits neer op een 
stijging van 42% ipv een stijging van 62% zoals in het basisalternatief.  

8.2.4.5 Locatiealternatief – aanlegfase 

8.2.4.5.1 Verkeersgeneratie 

Bij het locatiealternatief zal er een werf plaatsvinden op 2 locaties:  

 Achter het CCHa voor de bouw van de ondergrondse parking  

 Aan de Oude Luikerbaan voor de bouw van de maaiveldparking  

Voor de discipline mobiliteit is er vanuit gegaan dat de ondergrondse parking 1 bouwlaag 
omvat. In het kader van het grondverzet worden tot 50 vrachtwagens per dag verwacht en 
dit over een periode van 3 maanden. Op basis van 8 werkuren zijn dit 6,25 vrachtwagens per 
uur. Dit komt neer op 12,5 pae/u24.  

De parking aan de Oude Luikerbaan wordt aangelegd als maaiveldparking. Het noodzakelijke 
vrachtverkeer voor de aanleg van deze parking is beperkter.  

8.2.4.5.2 Functioneren van het verkeerssysteem – voetgangers  

Volgende aspecten worden beoordeeld: 

 Looproutes vanuit de parking naar de attractiepolen in de omgeving  
 Looproutes tussen de verschillende attractiepolen in de omgeving  

Aangezien de werfzone zich achter het CCHA bevindt, heeft de aanleg van de ondergrondse 
parking achter het CCHA nagenoeg geen impact op de voetgangersrelaties binnen het 
studiegebied.  

Voor de aanleg van de inrit naar de nieuwe ondergrondse parking zal de Kunstlaan tijdelijk 
afgesloten worden voor alle verkeer (3 maanden) tussen de Kunstlaan en de toegang van de 

                                                
24 Voor de omzetting van vrachtwagens naar pae/u wordt een factor 2 toegepast.  
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parking achter het CCHA. De toegankelijkheid van alle functies door voetgangers zal wel 
gewaarborgd blijven tijdens deze periode.  

Tijdens de heraanleg van het stadspark zullen een aantal relaties doorheen het park tijdelijk 
onderbroken worden. De heraanleg van het stadspark zal een periode van 6 maanden in 
beslag nemen.  

Tijdens de aanlegfase van de ondergrondse parking zal de parking aan de Oude Luikerbaan 
als alternatief dienst doen. Hierdoor vergroot de wandelafstand tussen de parking en de 
bestemmingen.  

Rekening houdend met het feit dat de looproutes doorheen het stadspark tijdelijk onderbroken 
zullen zijn en dat de wandelafstand tussen de parking en de bestemmingen vergroot, kennen 
we een score 0/-1 toe.  

8.2.4.5.3 Functioneren van het verkeerssysteem – fiets 

Om de directe effecten voor fietsers te beoordelen wordt vooral gekeken naar de routes voor 
fietsers die bijkomend gecreëerd worden of verdwijnen.  

Aangezien de werfzone zich achter het CCHA bevindt, heeft de aanleg van de ondergrondse 
parking achter het CCHA nagenoeg geen impact op de fietsrelaties binnen het studiegebied.  

Voor de aanleg van de inrit naar de nieuwe ondergrondse parking zal de Kunstlaan tijdelijk 
afgesloten worden voor alle verkeer (3 maanden) tussen de Kunstlaan en de toegang van de 
parking achter het CCHA. 

Voor de doorgaande fietsers wordt er een tijdelijke omleiding voorzien via de 
Windmolenstraat. De Windmolenstraat kent een erfachtige aanleg. Op verschillende 
segmenten is de bestrating voorzien van kasseien. Dit is geen comfortabele ondergrond voor 
fietsers. De omleiding brengt een beperkte omrijfactor met zich mee. Fietsers komende vanaf 
het oosten en het zuiden kunnen via het stadspark omgeleid worden.  

Tijdens de heraanleg van het stadspark zullen verschillende paden doorheen het stadspark 
onderbroken zijn. Deze werken zullen circa 6 maanden in beslag nemen. Fietsers zullen 
gebruik moeten maken van de straten omheen het stadspark. Dit brengt enige omrijafstand 
met zich mee en verhoogt de kans op conflicten, aangezien in de straten omheen het 
stadspark gemengd verkeer van toepassing is.  

Voor de aanleg van de parking aan de Oude Luikerbaan zal het aandeel vrachtverkeer op de 
Oude Luikerbaan stijgen. Op deze locatie is gemengd verkeer van toepassing. Rekening 
houdend met de locatie van de UCLL aan de overzijde van de parking zijn hier veel fietsers te 
verwachten. Fietsers worden hier beperkt gehinderd. De inrit van de parking en dus ook de 
toegang tot de werf situeert zich tussen de fietsroute langs het spoor en de scholencampus.  

Dit resulteert in een score 0/-1. 

8.2.4.5.4 Functioneren van het verkeerssysteem – openbaar vervoer 

De bushalte in de Kunstlaan zal niet bereikbaar zijn tijdens de aanleg van de toegang naar de 
parking. Deze werken zullen circa 3 maanden in beslag nemen. De bussen van De Lijn zullen 
tijdelijk omgeleid worden. In de nabijheid van de Kunstlaan wordt een tijdelijke halte voorzien.  

Door de sterke daling van het parkeeraanbod tijdens de werken (350 parkeerplaatsen) is de 
kans groot dat er frequenter een wachtrij ontstaat aan de inrit van het Jessa-ziekenhuis 
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doordat de parking volzet is. Dergelijke wachtrij heeft wel een impact op de doorstroming van 
het openbaar vervoer in de Stadsomvaart en mogelijk ook op de Kunstlaan.  

De halte aan de Oude Luikerbaan blijft bereikbaar tijdens de werffase. Mogelijks kan de 
doorstroming beperkt gehinderd worden door het werfverkeer. Hierdoor wordt een score 0/-
1 toegekend. 

8.2.4.5.5  Functioneren van het verkeerssysteem – autoverkeer 

In de omgeving van de Oude Luikerbaan zal het vrachtverkeer een beperkte stijging vertonen 
tijdens de aanlegfase. Er worden echter geen noemenswaardige effecten met betrekking tot 
de capaciteit van kruispunten verwacht.  

Het te verwachten bijkomende vrachtverkeer van de werf aan de Kunstlaan zal op basis van 
de intensiteiten geen capaciteitsproblemen veroorzaken. Om de hinder op de wijk te beperken 
zal het vrachtverkeer maximaal aanrijden via de route R70 – Kunstlaan. Ook het verlaten van 
de site gebeurt via de route R70 – Kunstlaan.  

Wachtende vrachtwagens kunnen mogelijks de doorstroming hinderen indien er onvoldoende 
opstelruimte op de werf voorzien is. 

Voor de aanleg van de inrit naar de nieuwe ondergrondse parking zal de Kunstlaan tijdelijk 
afgesloten worden voor alle verkeer (3 maanden) tussen het CCHa en de Casterstraat. Het 
voorzien van een in- en uitrit op Casterstraat in plaats van op de Kunstlaan is geen optie, 
aangezien dit een te grote lokale belasting zou veroorzaken. De intensiteiten in de Casterstraat 
zijn momenteel al relatief hoog voor een woonstraat op stadsniveau. 

De parking van het Jessa ziekenhuis zal enkel nog bereikbaar zijn via de Kunstlaan – 
Stadsomvaart en niet meer via de Casterstraat. Wegrijden kan via de Stadsomvaart  - 
Toekomststraat blijven gebeuren.  

Aangezien het aanbod in de omgeving zal dalen (met 350 parkeerplaatsen) en het aanbod via 
de aangewezen route bereikbaar blijft, namelijk via de R70 – Kunstlaan, zal de aanlegfase 
geen noemenswaardige impact hebben op de verkeersintensiteiten en dus op de capaciteit 
van de kruispunten thv de Kunstlaan. In de Casterstraat zal eerder een afname van de 
verkeersdruk waar te nemen zijn. De functie van aanrijroute naar de parking vervalt immers 
tijdens deze periode.  

Een daling van het aanbod kan mogelijks wel leiden tot een stijging van het 
parkeerzoekverkeer.  

Met betrekking tot de verkeersafwikkeling van het autoverkeer  kunnen we aldus een 
score  0/+1 toekennen.  

8.2.4.5.6 Verkeersleefbaarheid 

Verkeersveiligheid – intensiteiten  

Aangezien het aanbod tijdens de aanlegfase zal dalen met 350 parkeerplaatsen is in de 
onmiddellijke omgeving van de Kunstlaan eerder een daling van de intensiteiten te 
verwachten.  

Het aandeel vrachtverkeer zal wel stijgen. Er worden immers tot 50 vrachtwagens per dag 
verwacht tijdens de fase van de grondwerken.  
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Rekening houdend met het aantal vrachtwagens per dag voor het grondverzet kunnen we 
spreken van enige impact op het projectgebied. 6,25 vrachtwagens per uur zal niet zorgen 
voor capaciteitsproblemen maar zal wel een effect hebben op de verkeersleefbaarheid. Het 
aandeel zwaar verkeer in de omgeving is momenteel immers zeer beperkt.  

Aan de Oude Luikerbaan zal de stijging van de verkeersintensiteiten ook eerder beperkt zijn 
en voornamelijk te wijten aan de stijging van het aandeel vrachtverkeer.  

Met betrekking tot de verkeersintensiteiten kunnen we aldus een score 0 toekennen voor de 
aanlegfase.  

Verkeersveiligheid –conflicten 

Het verhoogd aandeel vrachtverkeer tijdens de aanlegfase, verhoogt de kans op conflicten 
met zachte weggebruikers. Beide locaties zijn gelegen in de nabijheid van functies waar zachte 
weggebruikers en meer specifiek kinderen en jongeren hun bestemming hebben. Op basis 
van de combinatie van deze factoren is er een score -1 toe te kennen.  

Parkeerbezetting 

Bij aanleg van de ondergrondse parking achter het CCHA, zal het bestaande aanbod van 350 
parkeerplaatsen tijdelijk verdwijnen. De aanleg van de parking zal 12 maanden in beslag 
nemen. Door de daling van het aanbod zal de parkeerdruk in de omgeving sterk toenemen. 
Uit de enquête kunnen we afleiden dat een groot deel van de parkeerders immers 
kortparkeerders zijn met een parkeerduur onder de 2u. Deze doelgroep kan zowel parkeren 
in de zone voor betalend parkeren als in de blauwe zone in de directe omgeving. De kans is 
reëel dat de parkeerdruk in de directe omgeving aldus stijgt boven de comfortmarge van 85% 
en mogelijks zelfs tot boven de 100%. Tijdens het parkeerbezettingsonderzoek uitgevoerd in 
2016 (voor de invoering van het betalend parkeren) werd immers reeds een bezettingsgraad 
tot 105% vastgesteld in de zone nabij de R70. In de zone tussen Stadsomvaart en Casterstraat 
liep de parkeerdruk op tot 89%.  

Rekening houdend met deze verwachte stijging van de parkeerdruk tijdens de aanlegfase van 
het locatiealternatief dienen we een score -2/-3 toe te kennen.  

8.2.4.6 Locatiealternatief - exploitatiefase 

8.2.4.6.1 Geplande situatie - Parkeeraanbod  

Bij het locatiealternatief wordt rekening gehouden met een ondergrondse parking achter het 
CCHA met ruimte voor 508 parkeerplaatsen. De bestaande bovengrondse parking met ruimte 
voor 350 parkeerplaatsen komt te vervallen.  

Door de realisatie van het stadspark zal het bestaande bovengrondse aanbod voor het CCHa 
verdwijnen. Het gaat om circa 100 parkeerplaatsen. Hiernaast plant de stad Hasselt zoals in 
het basisalternatief, het afschaffen van het langsparkeren langs de Kunstlaan. Het gaat om 
circa 50 parkeerplaatsen. Het aanbod in de directe omgeving van de Kunstlaan blijft aldus 
ongewijzigd.  

Hiernaast wordt een nieuwe parking voorzien parallel met de spoorlijn aan de Oude 
Luikerbaan. Op deze locatie worden er in totaal 400 parkeerplaatsen voorzien. Momenteel zijn 
hier reeds 70 parkeerplaatsen. Het aanbod stijgt aldus met 330 parkeerplaatsen.  

Als onderdeel van het totaalplan, zijn eveneens een aantal maatregelen opgenomen die een 
effect hebben op de parkeerstructuur.  
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 De ondergrondse parking achter het CCHA zal ingezet worden als betalende 
rotatieparking  

 De parking aan de Oude Luikerbaan zal ingezet worden als 
abonnementenparking.  

 De Gerlachestraat, de Stadsomvaart, de Toekomststraat de Welvaartstraat, de 
Luikersteenweg, de Windmolenstraat, de Jongmansstraat, het Guldensporenplein, 
de Sint-Corneliusstraat, de Kunstlaan (tussen de R70 en de Stadsomvaart) en de 
Rederrijkersstraat zijn opgenomen in de zone voor betalend parkeren vanaf 
januari 2017. Het tarief is vastgelegd op 1 euro/uur voor het eerste uur, 2 
euro/uur voor het tweede uur en 3 euro/uur vanaf het derde uur. De eerste 30 
minuten is gratis parkeren toegestaan. Bewoners kunnen met hun bewonerskaart 
gratis en onbeperkt parkeren binnen de betaalzone.  

 Er is een afstemming tussen de parkeertarieven op de verschillende parkings in 
het onderzoeksgebied voorzien (Parking Jessa-ziekenhuis, ondergrondse parking 
Kunstlaan).  

8.2.4.6.2 Geplande situatie - Ontsluiting  

Gemotoriseerd verkeer  

Door de stad Hasselt zijn een reeks maatregelen uitgewerkt die het verkeer van en naar de 
aanwezige stedelijke functies in de omgeving van de Kunstlaan maximaal verwijzen naar de 
wegen die in het mobiliteitsplan geselecteerd zijn als lokale ontsluitingswegen of hoger. Deze 
maatregelen moeten mede de mogelijke effecten van de aanleg van de ondergrondse parking 
in de ruime omgeving van het projectgebied beperken.  

 De in- en uitgang van de ondergrondse parking wordt gerealiseerd in de huidige 
groene middenberm van de Kunstlaan, op het segment tussen de Jongmansstraat en 
de Casterstraat. Zowel de in- als de uitgang zijn gericht naar de Groene Boulevard.  

 De ontsluiting van de parking van het Jessa-Ziekenhuis zal wijzigen. De parking wordt 
bereikbaar gemaakt via de Stadsomvaart. De Stadsomvaart wordt enkelrichting van 
de Kunstlaan naar de Toekomststraat. (reeds in de referentiesituatie vervat) 

 De circulatie in de Casterwijk en de Katarinawijk zal wijzigen. (reeds gewijzigd in 2016 
en onderdeel van referentiesituatie) 

o Invoeren enkelrichting op de Stadsomvaart tussen de Windmolenstraat en de 
Kunstlaan, richting de Kunstlaan  

o Invoeren enkelrichting in de Windmolenstraat tussen de Jongmansstraat en 
de Stadsomvaart richting de Jongmansstraat 

o Invoeren enkelrichting in de Harpstraat richting de Maastrichtersteenweg  

De parking aan de Oude Luikerbaan wordt via verschillende routes bereikt: 

 N20 – Oude Luikerbaan  
 N20 – Lentestraat 
 N20 – Daniëlsstraat 
 R71 – Kroonwinningstraat 
 R71 –ventweg – Oude Luikerbaan 

De parking zal rechtstreeks aansluiten op de Oude Luikerbaan.  
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Voetgangers 

Voor voetgangers worden twee toegangspunten naar de ondergrondse parking voorzien:  

- Aan de Kunstlaan  

- Aan de achteringang van het cultureel centrum  

Vanaf deze ontsluitingspunten is ofwel een padenstructuur ofwel een voetpadenstructuur 
beschikbaar naar de belangrijkste attractiepolen in de omgeving.  

In het kader van de voetgangersrelatie tussen de abonnementenparking aan de Oude 
Luikerbaan en de attractiepolen zijn geen specifieke maatregelen voorzien. Voetgangers 
dienen de bestaande voetpaden te gebruiken.  

8.2.4.6.3 Geplande situatie - Verkeersgeneratie  

Mobiliteitsprofiel 

Voor het locatiealternatief zal het bestaande aanbod achter het CCHA uitgebreid worden tot 
508 parkeerplaatsen. De parking zal ingezet worden als rotatieparking. Het bestaande aanbod 
voor het CCHA en langs de Kunstlaan zal verdwijnen. Het totale aanbod in de directe omgeving 
blijft aldus ongewijzigd. Het profiel van de gebruikers zal echter wel wijzigen. Momenteel wordt 
het aanbod gedeeltelijk gebruikt door langparkeerders. Deze zullen in de toekomst op een 
alternatieve locatie moeten parkeren, o.a. op de nieuwe abonnementenparking langs de Oude 
Luikerbaan.  

Uit de enquête is naar voor gekomen dat circa 44% momenteel langer dan 4u parkeert. De 
parkeerplaatsen ingenomen door deze doelgroep, zullen in de toekomst een hogere rotatie 
kennen. Voor de berekening van de bijkomende verkeersgeneratie is er dus vanuit gegaan 
dat 44% van het aanbod meer gebruikt zal worden dan vandaag. Het gaat dus om circa 224 
parkeerplaatsen. Voor deze parkeerplaatsen is eenzelfde mobiliteitsprofiel toegepast als voor 
de berekening van de bijkomende verkeersgeneratie van de rotatieparking in het 
basisscenario.  
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Tabel 79 Bijkomende verkeersgeneratie rotatieparking locatiealternatief (op basis van een 
verhoogde rotatie van het bestaande aanbod) 

 

Aan de Oude Luikerbaan is reeds een tijdelijke parking aangelegd met ruimte voor circa 70 
parkeerplaatsen. Het aanbod aan de Oude Luikerbaan zal toenemen met 330 
parkeerplaatsen. De parking zal gebruikt worden als abonnementenparking. De parking zal 
dus in hoofdzaak gebruikt worden door werknemers uit de omgeving van de Kunstlaan 
(werknemers ziekenhuis, kantoren, personeel school,…). Er wordt vanuit gegaan dat de 
parking nagenoeg volzet zal zijn. Er is rekening gehouden met een restcapaciteit van 10%. 
Niet iedereen die over een abonnement beschikt zal hier iedere dag gebruik van maken 
waardoor enige restcapaciteit in rekening gebracht dient te worden (ziekte, verlof,…).  

De spreiding van het verkeer over de dag is gebaseerd op de functie werknemers vanuit het 
OVG25.  

In onderstaande tabel is de verwachte bijkomende verkeersgeneratie voor het bijkomend 
aanbod van 330 parkeerplaatsen weergegeven.  

                                                
25 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen, versie 5.1 

parkeerbezetting 
0u 0% 0 1% 11 0-1u 10% 0u 3
1u 0% 0 0% 3 1-2u 20% 1u 0
2u 0% 0 0% 0 2-3u 40% 2u 0
3u 0% 0 0% 0 3u-4u 20% 3u 0
4u 0% 0 0% 0 >4u 10% 4u 0
5u 0% 0 0% 0 5u 0
6u 0% 0 0% 0 6u 0
7u 3% 27 0% 3 7u 24
8u 9% 81 2% 13 8u 91
9u 10% 90 4% 36 9u 145
10u 7% 63 7% 62 10u 146
11u 6% 54 8% 73 11u 127
12u 4% 36 7% 65 12u 98
13u 6% 54 6% 56 13u 96
14u 8% 72 6% 49 14u 118
15u 7% 63 6% 55 15u 126
16u 7% 63 7% 62 16u 127
17u 9% 81 7% 65 17u 142
18u 6% 54 7% 66 18u 130
19u 9% 81 8% 70 19u 141
20u 6% 54 7% 65 20u 129
21u 3% 27 7% 65 21u 91
22u 0% 0 5% 48 22u 43
23u 0% 0 3% 30 23u 13

100% 896 100% 896

parkeerbezetting weekdag
weekdag

verkeersgeneratie verblijfsduur weekdag
attractie productie
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Tabel 80 Bijkomende verkeersgeneratie abonnementenparking locatiealternatief  

 

8.2.4.6.4 Distributiepatroon locatiealternatief 

Voor de bijkomende parkeerplaatsen achter het CCHA is eenzelfde distributiepatroon 
gehanteerd als voor het basisalternatief. M.a.w. er wordt vanuit gegaan dat het bijkomend 
verkeer maximaal via de route R70 – Kunstlaan naar de nieuwe ondergrondse parking zal 
rijden (zie Figuur 25 en Figuur 26 in hoofdstuk 8.2.4.4.3).  

Het distributiepatroon naar de abonnementenparking aan de Oude Luikerbaan is afgeleid uit 
de tellingen. In de nabijheid van deze locatie is immers reeds een ruim aanbod aan 
parkeerplaatsen aanwezig, die door vergelijkbare doelgroepen gebruikt worden.  
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Figuur 33 Distributiepatroon locatiealternatief – ochtendspits  

Figuur 34 Distributiepatroon locatiealternatief - avondspits  
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8.2.4.6.5 Toekomstig druktebeeld  

Voor het locatiealternatief is in hoofdstuk 8.2.4.6.3 de verwachte bijkomende 
verkeersgeneratie berekend voor zowel de ondergrondse parking achter het CCHA als voor de 
abonnementenparking aan de Oude Luikerbaan. De verwachte bijkomende 
verkeersintensiteiten zijn vervolgens toegedeeld volgens het distributiepatroon zoals 
opgenomen onder hoofdstuk 8.2.4.6.4. 

Onderstaande figuren geven een globaal overzicht van de verwachte bijkomende 
verkeersintensiteiten weer voor het locatiealternatief.  

Figuur 35 Toedeling bijkomende verkeersgeneratie locatiealternatief – ochtendspits  
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Figuur 36 Toedeling bijkomende verkeersgeneratie locatiealternatief – avondspits  

Hierna zijn de strodio’s per kruispunt opgenomen voor het locatiealternatief. De kruispunten 
waar geen wijzigingen optreden tov de referentiesituatie zijn niet opgenomen.  
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8.2.4.6.6 Functioneren van het verkeerssysteem – voetgangers  

Volgende aspecten worden beoordeeld: 

 Looproutes vanuit de parking naar de attractiepolen in de omgeving  
 Looproutes tussen de verschillende attractiepolen in de omgeving  

Looproutes tussen de parkings en de bestemmingen  

De rotatieparking komt in het locatiealternatief achter het CCHA te liggen en niet centraal 
tussen de voornaamste functies binnen het projectgebied. De looproutes naar de meeste 
functies wordt hierdoor langer dan in de referentiesituatie (bv. tot circa 400m tot de ingang 
van het Jessa-ziekenhuis, wat op zich een belangrijke bestemming voor de doelgroep van de 
ondergrondse parking is).  
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Figuur 37 Wandelrelaties tussen rotatieparking locatiealternatief en bestemmingen  

De wandelafstand tussen de abonnementenparking en de belangrijkste bestemmingen in de 
directe omgeving verhoogt sterk. Voor de meeste attractiepolen waar potentiële gebruikers 
van de abonnementenparking werken, verdubbelt de wandelafstand.  

 Wandelafstand tot Academie: 690m (+500m) 

 Wandelafstand tot PXL: 840m (+ 424m) 

 Wandelafstand tot ziekenhuis: 770m (+340m) 
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Figuur 38 Wandelafstand tussen abonnementenparking en belangrijkste bestemmingen  

In het kader van de looproutes tussen de parkings en de attractiepolen kunnen we aldus een 
score -1/-2 toekennen.  

Looproutes tussen de verschillende attractiepolen in de omgeving  

De geparkeerde wagens tussen het Jessa-ziekenhuis en het CCHA verdwijnen uit het 
straatbeeld, de heraanleg van de zone waarin de lusvormige weg gelegen is, maakt geen 
onderdeel uit van het project. De looproute tussen de parking achter het CCHA en het Jessa-
ziekenhuis via de Kunstlaan wordt niet meer onderbroken door de huidige inrit naar de 
parkeerlus voor het Jessa-ziekenhuis. De inritconstructie verdwijnt echter niet (score 0).  

Op een aantal aspecten worden de voetgangersrelaties dan weer negatief beïnvloed:  

 De intensiteiten op de Kunstlaan stijgen, ook ter hoogte van de Academie. Het verkeer 
naar de ondergrondse parking blijft immers bovengronds tot aan het einde van de 
Kunstlaan. Er is wel een zebrapad aanwezig over de Kunstlaan waardoor voetgangers 
in de voorrang kunnen oversteken (score 0/-1).  

 De intensiteiten op de Stadsomvaart liggen beperkt hoger in het basisscenario dan in 
het locatiealternatief. De voetpaden in de Stadsomvaart (voornamelijk oostelijk 
segment) zijn echter smal en voldoen niet aan de toegankelijkheidsnorm. Het 
zebrapad ter hoogte van de Toekomststraat wordt tijdens de ochtendspits door circa 
280 voetgangers gebruikt. Op het kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart maken circa 
330 voetgangers per spitsuur gebruik van de zebrapaden. De meest frequent 
gebruikte oversteek is deze over de Stadsomvaart (tot 170 oversteken tijdens 1 
spitsuur). (score 0/-1) 
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 De intensiteiten in de Toekomststraat nemen beperkt toe. Dit heeft een nadelig effect 
op de oversteekbaarheid. In de Toekomststraat zijn ter hoogte van de kruispunten 
wel zebrapaden aanwezig waardoor het voor de voetganger mogelijk is om in de 
voorrang over te steken. (score 0/-1) 

 De intensiteiten op de Oude Luikerbaan ter hoogte van het UCLL stijgen beperkt. Dit 
heeft een negatieve impact op de oversteekbaarheid van de Oude Luikerbaan. Ten 
noorden en ten zuiden van de geplande parking zijn wel zebrapaden aanwezig.  

In het kader van de looproutes tussen de attractiepolen kunnen we aldus een score 0/-1 
toekennen.  

8.2.4.6.7 Functioneren van het verkeerssysteem – fiets 

Om de directe effecten voor fietsers te beoordelen wordt vooral gekeken naar de routes voor 
fietsers die bijkomend gecreëerd worden of verdwijnen.  

De heraanleg van het stadspark bovenop de ondergrondse parking maakt onderdeel uit van 
het project. De geparkeerde wagens tussen het Jessa-ziekenhuis en het CCHA verdwijnen uit 
het straatbeeld en er worden nieuwe directere routes gecreëerd. Fietsen doorheen het 
stadspark blijft toegestaan. Er ontstaan veilige alternatieve routes doorheen het park en de 
bestaande conflictpunten op de parkeerlus voor het CCHA verdwijnen.   

Doordat de inrit van de parking centraal voorzien wordt, dienen de wagens naar de parking 
de fietsinfrastructuur niet te kruisen zoals momenteel het geval is ter hoogte van de aansluiting 
met de parkeerlus tussen het Jessa-ziekenhuis en het CCHA.  

Er worden geen hoofdroutes voor het fietsverkeer onderbroken.  

De Toekomststraat maakt onderdeel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 
Tussen de N20 en de R70 zijn er geen fietspaden aanwezig (enkel fietssuggestiestroken). De 
Toekomststraat wordt als belangrijk ontsluitingsroute voor gemotoriseerd verkeer aanzien. De 
intensiteiten op dit segmenten stijgen met 8% tov de referentiesituatie. De aanleg van 
fietspaden op dit segment lijkt aangewezen. Uit de tellingen van 2016 kunnen we afleiden dat 
er tot 350 fietsers per uur gebruik maken van de Toekomststraat.  

Op het noordelijk segment van de Kunstlaan zijn nog hogere stijgingen van de intensiteiten 
vast te stellen ( van 17% tot 20% ). Dit segment maakt geen onderdeel uit van het 
bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk, het is toch een belangrijke lokale fietsroute. De 
aanwezige fietspaden kunnen zeker niet als volwaardige fietspaden beschouwd worden. De 
optimalisatie van de fietsinfrastructuur is hier zeker ook wenselijk.  

Uit de tellingen van 2016 kunnen we afleiden dat het noordelijk segment van de Kunstlaan 
tijdens de spitsmomenten door circa 150 fietsers gebruikt wordt.  

Ook op de Oude Luikerbaan is gemengd verkeer van toepassing. De fietsintensiteiten zijn 
eerder beperkt.  

Ter hoogte van de Lentestraat en de Daniëlsstraat dienen de personenwagens komende van 
de N20 het fietspad te kruisen op weg naar de abonnementenparking. Fietsers hebben op zich 
voorrang. De fietsers zijn duidelijk in beeld van de automobilisten, het fietspad is immers 
aanliggend verhoogd. Dit alles resulteert in een effect met score -1. 
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8.2.4.6.8 Functioneren van het verkeerssysteem – openbaar vervoer 

Door de toename van de verkeersstromen in de Stadsomvaart van de Kunstlaan naar de 
Toekomststraat kan er mogelijks een wachtrij ontstaan op de Stadsomvaart ter hoogte van de 
Toekomststraat. Deze wachtrij kan een beperkt negatief effect hebben op de doorstroming 
van het openbaar vervoer.   

De verzadigingsgraad aan het kruispunt Toekomststraat – R70 loopt hoog op. Dit kan leiden 
tot wachtrijen op het kruispunt. Deze wachtrijen kunnen een negatief effect hebben op de 
doorstroming van het openbaar vervoer op de R70. De R70 is een belangrijke route voor het 
openbaar vervoer in de stad Hasselt.  

De bestaande wachtrij om de parking van het Jessa-ziekenhuis op te rijden zal vervallen door 
de stijging van het parkeeraanbod. De kans dat de bussen op deze locatie nog mee in de 
wachtrij staan vervalt. Er dient vermeden te worden dat deze wachtrij zich verplaatst naar de 
Stadsomvaart. Dit kan door aan het kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart reeds de nodige 
dynamische parkeersignalisatie te voorzien om aan te geven of de parking van het Jessa-
ziekenhuis al dan niet volzet is.  

Aan de Oude Luikerbaan haltert de bus in een haltehaven. De stijging van de intensiteiten kan 
ervoor zorgen dat de bus moeilijker terug kan invoegen na het halteren. De bus heeft echter 
voorrang op het overige gemotoriseerd verkeer. Voor het functioneren van het openbaar 
vervoerssysteem wordt dus een score -1 toegekend. 

8.2.4.6.9  Functioneren van het verkeerssysteem – autoverkeer 

Capaciteitstoets kruispunten 

Kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart kunnen we afleiden dat 
zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 81: capaciteitstoets kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart, locatiealternatief ochtendspits  

 

Tabel 82: capaciteitstoets kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart, locatiealternatief avondspits  

Kruispunt R70 – Kunstlaan  

In het locatiealternatief stellen we een stijging van de verzadigingsgraad vast tijdens de 
ochtend en avondspits:  

 Ochtendspits stijging van 76% naar 83%  

A B C D R RD L R RD L R RD L
Kunstlaan west A 0 190 233 1 424 15% 16% 0% 0% 30% 0% 0 5 0

Stadsomvaart zuid B 2 0 18 7 27 2% 1% 0% 0% 4% 0% 0 1 0
Kunstlaan oost C 185 263 0 4 452 0% 12% 33% 0% 46% 0% 0 7 0

Stadsomvaart noord D 8 23 24 0 55 1% 5% 6% 0% 11% 0% 0 2 0
195 476 275 12 958

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Kunstlaan west A 0 126 235 0 361 10% 16% 0% 0% 25% 0% 0 4 0

Stadsomvaart zuid B 7 0 21 1 29 2% 0% 1% 0% 4% 0% 0 1 0
Kunstlaan oost C 229 247 0 3 479 0% 15% 29% 0% 44% 0% 0 7 0

Stadsomvaart noord D 11 19 15 0 45 1% 4% 3% 0% 9% 0% 0 2 0
247 392 271 4 914

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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 Avondspits stijging van 75% naar 82%  

Bij een verzadigingsgraad onder de 90% blijft echter een vlotte verkeersafwikkeling 
gewaarborgd. 

 

Tabel 83: capaciteitstoets kruispunt R70 – Kunstlaan, locatiealternatief ochtendspits 

 

Tabel 84: capaciteitstoets kruispunt R70 – Kunstlaan, locatiealternatief avondspits 

Kruispunt R70 – Toekomststraat 

In het locatiealternatief stellen we een stijging van de verzadigingsgraad vast, zowel tijdens 
de ochtend als de avondspits: 

 Ochtendspits stijging van 82% naar 86%  

 Avondspits stijging van 83% naar 86%  

Bij een verzadigingsgraad onder de 90% blijft echter een vlotte verkeersafwikkeling 
gewaarborgd. 

 

Tabel 85: capaciteitstoets kruispunt R70 – Toekomststraat, locatiealternatief ochtendspits 

 

Tabel 86: capaciteitstoets kruispunt R70 – Toekomststraat, locatiealternatief avondspits 

Kruispunt Toekomststraat – Stadsomvaart 

De verzadigingsgraad van de Stadsomvaart stijgt tijdens de avondspits naar 57%. Dit kan 
mogelijks tot gevolg hebben dat er een beperkte wachtrij in de Stadsomvaart ontstaat.  

A B C D R RD L R RD L R RD L

R70 west A 0 407 906 0 1313 43% 40% 0% 0% 83% 0% 0 57 0
Kunstlaan B 0 0 169 0 169 83% 0% 0% 0% 83% 0% 0 30 0

R70 oost C 8 1 0 0 9 0% 1% 0% 0% 1% 0% 0 1 0
ventweg D 0 20 94 0 114 0% 14% 69% 0% 83% 0% 0 21 0

8 428 1169 0 1605

Saturatie
per rijstrook

Wachtrij in m
per rijstrook

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving

A B C D R RD L R RD L R RD L

R70 west A 0 311 971 0 1282 35% 47% 0% 0% 82% 0% 0 57 0
Kunstlaan B 0 0 226 0 226 82% 0% 0% 0% 82% 0% 0 40 0

R70 oost C 8 1 0 0 9 0% 1% 1% 0% 1% 0% 0 1 0
ventweg D 0 20 94 0 114 0% 14% 69% 0% 82% 0% 0 21 0

8 332 1291 0 1631

Saturatie
per rijstrook

Wachtrij in m
per rijstrook

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving

A B C D R RD L R RD L R RD L
R70 west A 0 1 1114 0 1115 0% 87% 0% 0% 87% 0% 0 56 0

Toekomststraat B 24 0 421 0 445 83% 0% 4% 0% 87% 0% 0 80 0
R70 oost C 2 0 0 0 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0
ventweg D 191 0 113 0 304 87% 0% 46% 87% 0% 46% 35 0 19

217 1 1648 0 1866

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving
Saturatie

per rijstrook
Wachtrij in m

per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
R70 west A 0 2 865 4 871 0% 85% 1% 0% 86% 0% 0 42 0

Kunstlaan B 30 0 403 2 435 80% 0% 5% 0% 86% 0% 0 78 0
R70 oost C 27 12 0 0 39 0% 5% 7% 0% 12% 0% 0 5 0
ventweg D 294 0 183 0 477 86% 0% 48% 86% 0% 48% 53 0 29

351 14 1451 6 1822

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving
Saturatie

per rijstrook
Wachtrij in m

per rijstrook
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Tabel 87: capaciteitstoets kruispunt Toekomststraat – Stadsomvaart, locatiealternatief ochtendspits 

 

Tabel 88: capaciteitstoets kruispunt Toekomststraat – Stadsomvaart, locatiealternatief avondspits 

Toekomststraat Albrecht - Rodenbachstraat 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Toekomststraat – Albrecht Rodenbachstraat kunnen 
we afleiden dat zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 89: capaciteitstoets kruispunt Toekomststraat – Albrecht Rodenbachstraat, locatiealternatief 
ochtendspits 

 

Tabel 90: capaciteitstoets kruispunt Toekomststraat – Albrecht Rodenbachtstraat, locatiealternatief 
avondspits 

Kruispunt N20 – Toekomststraat 

Uit de capaciteitstoets komt naar voor dat verkeerslichten ‘misschien’ nodig zijn zowel voor de 
ochtendspits als voor de avondspits.  

De N20 noord dient voorrang te verlenen aan de Toekomststraat. Rekening houdend met de 
te verwerken intensiteiten is het mogelijk dat er een beperkte wachtrij ontstaat op de N20 
noord.  

 

A B C D R RD L R RD L R RD L
Toekomststraat zuid A 0 17 486 0 503 1% 30% 0% 0% 32% 0% 0 5 0

Stadsomvaart B 170 0 47 0 217 6% 0% 25% 0% 31% 0% 0 6 0
Toekomststraat noord C 64 22 0 0 86 0% 4% 3% 0% 7% 0% 0 1 0

234 39 533 0 806

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Toekomststraat zuid A 0 14 337 0 351 1% 21% 0% 0% 22% 0% 0 3 0

Stadsomvaart B 348 0 141 0 489 16% 0% 42% 0% 57% 0% 0 11 0
Toekomststraat noord C 56 16 0 0 72 0% 4% 2% 0% 5% 0% 0 1 0

404 30 478 0 912

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Toekomsstraat zuid A 0 75 457 0 532 6% 30% 0% 0% 36% 0% 0 6 0

Albrecht Rodenbachstraat B 21 0 30 0 51 4% 0% 4% 0% 8% 0% 0 2 0
Toekomsstraat noord C 175 35 0 0 210 0% 12% 5% 0% 17% 0% 0 3 0

196 110 487 0 793

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Toekomsstraat zuid A 0 36 348 0 384 3% 23% 0% 0% 26% 0% 0 5 0

Albrecht Rodenbachstraat B 51 0 36 0 87 5% 0% 10% 0% 14% 0% 0 3 0
Toekomsstraat noord C 340 25 0 0 365 0% 23% 3% 0% 26% 0% 0 4 0

391 61 384 0 836

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 0 492 11 503 0% 33% 1% 0% 34% 0% 0 5 0

Toekomststraat C 209 0 0 3 212 0% 14% 0% 0% 14% 0% 0 3 0
N20 noord D 294 0 33 0 327 30% 0% 6% 0% 36% 0% 0 10 0

503 0 525 14 1042

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Tabel 91: capaciteitstoets kruispunt N20 – Toekomststraat, locatiealternatief ochtendspits 

 

Tabel 92: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Toekomststraat, locatiealternatief avondspits 

Kruispunt N20 – Oude Luikerbaan  

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt N20 – Oude Luikerbaan kunnen we afleiden dat zowel 
de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 93: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Oude Luikerbaan, locatiealternatief 
ochtendspits 

 

Tabel 94: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Oude Luikerbaan, locatiealternatief 
avondspits 

Kruispunt N20 – Lentestraat 

Uit de capaciteitstoets komt naar voor dat tijdens de avondspits ‘misschien’ verkeerslichten 
nodig zijn. Dit was echter ook al het geval in de referentiesituatie.  

 

Tabel 95: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Lentestraat, locatiealternatief ochtendspits 

 

Tabel 96: capaciteitstoets kruispunt N20 Luikersteenweg – Lentestraat, locatiealternatief avondspits 

Kruispunt N20 – Daniëlsstraat 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt N20 - Daniëlsstraat kunnen we afleiden dat zowel de 
verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven. Tijdens de ochtendspits kan er echter een 

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 0 350 6 356 0% 23% 1% 0% 24% 0% 0 4 0

Toekomststraat C 388 0 0 3 391 0% 26% 0% 0% 26% 0% 0 5 0
N20 noord D 344 0 37 0 381 44% 0% 7% 0% 51% 0% 0 14 0

732 0 387 9 1128

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 84 429 0 513 6% 29% 0% 0% 35% 0% 0 7 0

Oude Luikerbaan B 44 0 13 0 57 2% 0% 11% 0% 13% 0% 0 3 0
N20 noord C 408 99 0 0 507 0% 27% 14% 0% 41% 0% 0 8 0

452 183 442 0 1077

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 58 284 0 342 4% 19% 0% 0% 23% 0% 0 5 0

Oude Luikerbaan B 99 0 35 0 134 4% 0% 25% 0% 29% 0% 0 7 0
N20 noord C 572 88 0 0 660 0% 38% 10% 0% 48% 0% 0 9 0

671 146 319 0 1136

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 177 563 0 740 14% 38% 0% 0% 51% 0% 0 11 0

Lentestraat B 68 0 33 0 101 6% 0% 22% 0% 28% 0% 0 7 0
N20 noord C 467 36 0 0 503 0% 31% 7% 0% 38% 0% 0 9 0

535 213 596 0 1344

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 57 422 0 479 4% 28% 0% 0% 33% 0% 0 9 0

Lentestraat B 136 0 37 0 173 5% 0% 51% 0% 57% 0% 0 19 0
N20 noord C 776 60 0 0 836 0% 52% 8% 0% 60% 0% 0 13 0

912 117 459 0 1488

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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beperkte wachtrij ontstaan op de N20 door het rechtsafslaand verkeer naar de Daniëlsstraat. 
De vlotheid van de rechtsafbeweging is afhankelijk van de fiets- en voetgangersintensiteiten.  

 

Tabel 97: capaciteitstoets kruispunt N20 – Daniëlsstraat, locatiealternatief ochtendspits 

 

Tabel 98: capaciteitstoets kruispunt N20 – Daniëlsstraat, locatiealternatief avondspits 

Kruispunt Oude Luikerbaan - Kroonwinningsstraat – Lentestraat 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Oude Luikerbaan – Kroonwinningsstraat – Lentestraat 
kunnen we afleiden dat zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 99: capaciteitstoets kruispunt Oude Luikerbaan – Kroonwinningsstraat, locatiealternatief 
ochtendspits 

 

Tabel 100: capaciteitstoets kruispunt Oude Luikerbaan – Kroonwinningsstraat, locatiealternatief 
avondspits 

Kruispunt Oude Luikerbaan – parallelweg  

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt Oude Luikerbaan – parallelweg kunnen we afleiden 
dat zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 161 638 0 799 12% 43% 0% 0% 55% 0% 0 12 0

Daniëlsstraat B 24 0 7 0 31 1% 0% 9% 0% 10% 0% 0 2 0
N20 noord C 522 22 0 0 544 0% 35% 4% 0% 39% 0% 0 11 0

546 183 645 0 1374

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
N20 zuid A 0 69 489 0 558 5% 33% 0% 0% 38% 0% 0 12 0

Daniëlsstraat B 33 0 9 0 42 1% 0% 15% 0% 16% 0% 0 4 0
N20 noord C 900 13 0 0 913 0% 60% 2% 0% 62% 0% 0 16 0

933 82 498 0 1513

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Oude Luikerbaan zuid A 0 9 191 2 202 1% 13% 0% 0% 14% 0% 0 2 0

Kroonwinningstraat B 5 0 186 19 210 19% 2% 1% 0% 22% 0% 0 4 0
Oude Luikerbaan noord C 64 30 0 68 162 5% 4% 3% 0% 12% 0% 0 2 0

Lentestraat D 5 30 185 0 220 0% 3% 29% 0% 33% 0% 0 5 0
74 69 562 89 794

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Oude Luikerbaan zuid A 0 21 67 1 89 2% 4% 0% 0% 6% 0% 0 1 0

Kroonwinningstraat B 3 0 47 10 60 4% 1% 0% 0% 6% 0% 0 1 0
Oude Luikerbaan noord C 126 118 0 159 403 12% 8% 10% 0% 31% 0% 0 4 0

Lentestraat D 2 28 76 0 106 0% 3% 11% 0% 15% 0% 0 2 0
131 167 190 170 658

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L
Parallelweg oost A 0 11 5 0 16 1% 0% 0% 0% 1% 0% 0 0 0

Oude Luikerbaan B 0 0 65 0 65 5% 0% 0% 0% 5% 0% 0 1 0
Parallelweg west C 2 3 0 0 5 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

2 14 70 0 86

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook
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Tabel 101: capaciteitstoets kruispunt Oude Luikerbaan – parallelweg, locatiealternatief ochtendspits 

 

Tabel 102: capaciteitstoets kruispunt Oude Luikerbaan – parallelweg, locatiealternatief avondspits 

Kruispunt R71 Gouverneur Roppesingel – Kroonwinningsstraat 

Uit de capaciteitstoets van het kruispunt R71 - Kroonwinningstraat kunnen we afleiden dat 
zowel de verzadigingsgraad als de wachtrijen beperkt blijven.  

 

Tabel 103: capaciteitstoets kruispunt R71 – Kroonwinningsstraat, locatiealternatief ochtendspits 

 

Tabel 104: capaciteitstoets kruispunt R71 – Kroonwinningsstraat, locatiealternatief avondspits 

Beoordeling verkeerslichtengeregelde kruispunten 

In onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de verzadigingsgraden van de 
zwaarst belaste takken van de relevante verkeerslichtengeregelde kruispunten voor het 
basisscenario.  

In het locatiealternatief stijgt de verzadigingsgraad van het kruispunt R70 – Toekomststraat 
tijdens de ochtendspits van 82% tot 87% en tijdens de avondspits van 83% tot 86%. Dit komt 
overeen met een score -1. 

De verzadigingsgraad van het kruispunt R70 – Kunstlaan stijgt in het locatiealternatief tot 
83%. Dit is een stijging met 8% en betekent een score -1.  

Tabel 105 Verzadigingsgraad verkeerslichtengeregelde kruispunten  

 

BEOORDELING VOORRANGSGEREGELDE KRUISPUNTEN  

De verzadigingsgraad van de Stadsomvaart stijgt tijdens de avondspits naar 57%. Dit kan 
mogelijks tot gevolg hebben dat er een beperkte wachtrij in de Stadsomvaart ontstaat.  

A B C D R RD L R RD L R RD L
Parallelweg oost A 0 14 23 0 37 1% 2% 0% 0% 3% 0% 0 0 0

Oude Luikerbaan B 0 0 112 0 112 9% 0% 0% 0% 9% 0% 0 1 0
Parallelweg west C 1 1 0 0 2 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 0 0

1 15 135 0 151

Matrix

Beschrijving
Saturatie Saturatie Wachtrij in m

per beweging per rijstrook per rijstrook

A B C D R RD L R RD L R RD L

R71 oost A 0 98 1006 14 1118 9% 39% 50% 9% 39% 50% 5 20 1
Kroonwinningstraat B 54 0 6 12 72 2% 4% 23% 0% 29% 0% 0 11 0

R71 west C 2043 44 0 12 2099 1% 79% 13% 1% 79% 13% 1 84 2
Kroonwinningstraat zuid D 94 71 50 0 215 37% 24% 18% 0% 79% 0% 0 38 0

2191 213 1062 38 3504

Saturatie
per rijstrook

Wachtrij in m
per rijstrook

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving

A B C D R RD L R RD L R RD L

R71 oost A 0 54 1449 133 1636 5% 57% 70% 5% 57% 70% 3 41 14
Kroonwinningstraat B 130 0 34 53 217 12% 16% 42% 0% 70% 0% 0 38 0

R71 west C 1363 24 0 74 1461 7% 54% 14% 7% 54% 14% 4 36 1
Kroonwinningstraat zuid D 23 12 23 0 58 8% 4% 8% 0% 20% 0% 0 9 0

1516 90 1506 260 3372

Saturatie
per rijstrook

Wachtrij in m
per rijstrook

Matrix

Saturatie
per beweging

Beschrijving

referentiesituatie locatiealternatief referentiesituatie locatiealternatief score

Kruispunt Kunstlaan - Stadsomvaart
Kruispunt R70 - Kunstlaan 76% 83% 75% 82% -1
Kruispunt R70 - Toekomststraat 82% 87% 83% 86% -1

osp asp 
verzadigingsgraad zwaarst belaste tak
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Voor het kruispunt N20 – Toekomststraat komt uit de capaciteitstoets naar voor dat 
verkeerslichten misschien nodig zijn, zowel in de ochtendspits als tijdens de avondspits. In de 
referentiesituatie was dit enkel voor de avondspits het geval.  

Op basis van de capaciteitstoets van de kruispunten kennen we een score -1 toe.  

8.2.4.6.10  Verkeersleefbaarheid 

De effectengroep verkeersleefbaarheid wordt op verschillende aspecten beoordeeld.  

 Verkeersveiligheid: voor de beoordeling van het aspect verkeersveiligheid worden 2 
indicatoren meegenomen namelijk verkeersintensiteiten en conflictpunten.  

 Parkeerdruk in relatie tot de omwonende/ bestaande activiteiten  

VERKEERSVEILIGHEID – Verkeersintensiteiten  

In Tabel 76 is een overzicht opgenomen van de stijging (in %) van de verkeersintensiteiten 
op de verschillende betrokken segmenten binnen het studiegebied. 

In het locatiealternatief is er een stijging van de intensiteiten op de Kunstlaan vast te stellen, 
zowel op het segment tussen de R70 en de Stadsomvaart als voor het segment tussen de 
Stadsomvaart en de Casterstraat. De hoogste stijgingen zijn waar te nemen tijdens de 
ochtendspits en dit in de van richting de Casterstraat. In het noordelijk segment bedraagt de 
stijging 24% en in het zuidelijk segment bedraagt deze 40% (score -2).  

In het locatiealternatief is er eveneens een duidelijke stijging van de intensiteiten in de 
Lentestraat – Daniëlsstraat – Kroonwinningsstraat en de Oude Luikerbaan vast te stellen. De 
procentuele stijgingen lopen hier op tot 25% (score -2). (zie Tabel 76). 

Indien we rekening houden met een globaal gemiddelde van de effecten op de verschillende 
wegsegmenten stellen we vast dat het project een gering effect heeft op de intensiteiten, wat 
overeenstemt met score -1.  

Verkeersveiligheid - Conflictenpunten 

Door de realisatie van de ondergrondse parking worden geen bijkomende conflictpunten 
gecreëerd voor voetgangers. De inrit van de parking wordt centraal in de Kunstlaan voorzien 
en dient niet gekruist te worden door voetgangersstromen. Het bestaande conflictpunt ter 
hoogte van de inrit naar de parkeerlus verdwijnt.  

Op de Kunstlaan hebben er de voorbije 3 jaar vele ongevallen plaatsgevonden die te wijten 
zijn aan een parkeermaneuver. Door het afschaffen van het parkeeraanbod langs de 
Kunstlaan, zullen dit type ongevallen niet meer kunnen voorkomen.  

Met betrekking tot het gemotoriseerd verkeer kan de linkse invoeg vanuit de ondergrondse 
parking als nieuw conflictpunt beschouwd worden. De snelheid van het verkeer dat de parking 
verlaat is laag wat de ernst van het conflict beperkt.  

Op een aantal bestaande conflictpunten stijgen de intensiteiten en dus ook de kans op een 
conflict. Het gaat o.a. om volgende locaties:  

 Kruispunt Kunstlaan - Stadsomvaart: Op dit kruispunt hebben zich de voorbije jaren 
verschillende ongevallen voorgedaan. Door een stijging van de intensiteiten vergroot 
de kans op een ongeval. Tijdens de avondspits is een stijging tot 16% te verwachten 
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(score -2). Het lijkt aangewezen om de kruispuntconfiguratie of de voorrangsregeling 
op het kruispunt te optimaliseren.  

 Linksaf vanuit Stadsomvaart naar de Toekomststraat: uit de ongevallendata 
aangeleverd door de lokale politie blijkt dat het aantal ongevallen op dit kruispunt 
momenteel beperkt tot nihil is. De ongevallen die in de nabijheid van het kruispunt 
hebben plaatsgevonden zijn ongevallen gerelateerd aan parkeermanoeuvres. Door de 
stijging van de intensiteiten verhoogd de kans op een ongeval. De 
verkeersintensiteiten op deze locatie stijging met 7%. (score -1)  

 Kruispunt R70 – Kunstlaan. Op dit kruispunt hebben zich de voorbije jaren een beperkt 
aantal ongevallen voorgedaan. Door de stijging van de intensiteiten verhoogd de kans 
op een ongeval. De verkeersintensiteiten stijgen met 6% (score -1). Een optimalisatie 
van het kruispunt dient overwogen te worden;  

 Kruispunt R70 – Toekomststraat: op het kruispunt hebben zich de voorbije jaren 
verschillende ongevallen voorgedaan. Door een stijging van de intensiteiten verhoogd 
de kans op een ongeval. De verkeersintensiteiten stijgen met 5% (score -1). Een 
optimalisatie van de kruispuntconfiguratie is wenselijk op basis van het aantal 
ongevallen..  

 Bestaande mogelijke conflicten tussen voetgangers en gemotoriseerd verkeer op de 
zebrapaden in de nabijheid van het projectgebied (Stadsomvaart, Kunstlaan, 
Toekomststraat,… ). Voornamelijk op de Kunstlaan is een sterke stijging van de 
intensiteiten te verwachten die tijdens de ochtendspits kan oplopen tot +40%. (score 
-2). 

Door de realisatie van de abonnementenparking worden geen bijkomende conflictpunten 
gecreëerd. De intensiteiten op bestaande knelpunten nemen wel toe, waardoor de kans op 
een conflict verhoogt.  

 De zichtbaarheid van de uitrijdende wagens kan geblokkeerd worden door een 
halterende bus. 

 Om de abonnementenparking te bereiken moet het verkeer het voetpad kruisen. 
Hiernaast zijn conflicten met fietsers in het systeem van gemengd verkeer mogelijk 
bij het maken van deze afslagbeweging.   

 De intensiteiten op het kruispunt Oude Luikerbaan – Kroonwinningstraat stijgen. Er is 
een stijging tot 16% te verwachten (score -2). Het verwachte gedrag van de 
weggebruiker is niet eenduidig af te leiden uit het wegbeeld. Bij lage intensiteiten zal 
dit wegbeeld zorgen voor een lagere snelheid en op zich voor een verkeersveilige 
situatie. Bij stijging van de intensiteiten lijkt het aangewezen om de voorrangsregeling 
van het kruispunt te herbekijken. De voorbije jaren hebben zich hier verschillende 
ongevallen voorgedaan.  

 Intensiteiten op het kruispunt Oude Luikerbaan – parallelweg zullen toenemen met 
16% tijdens de avondspits (score -2). Het gaat echter nog steeds om lage 
intensiteiten. De parallelweg komt echter uit op de R71 ter hoogte van het kruispunt 
met de Luikersteenweg en dit na het begin van de rechtsafslagstrook. Rekening 
houdend met de complexiteit van het kruispunt lijkt het niet wenselijk om de 
verkeersintensiteiten op de parallelweg sterk te laten stijgen.  

 In het locatiealternatief stijgt de linksafbeweging van de Lentestraat naar de N20 
Luikersteenweg zuid. De intensiteiten op het kruispunt stijgen met 7% (score -1). 
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Om voldoende zicht te krijgen op het verkeer op de N20 komende vanuit de 
Lentestraat is men verplicht op het zebrapad te rijden. Rekening houdend met de 
intensiteiten op de N20 is linksafslaan in de huidige situatie al niet evident. Het aantal 
ongevallen op deze locatie is momenteel wel beperkt. Bij stijging van de intensiteiten 
zal het risico om linksaf te slaan verhogen. Het plaatsen van verkeerslichten dient 
overwogen te worden. Een aandachtspunt bij het plaatsen van verkeerslichten is de 
ontsluiting van de woonwijk die aan de overzijde van de N20 gelegen is. Voor deze 
wijk zijn in het verleden reeds verkeerslichten geplaatst en vervolgens terug 
verwijderd. Een opeenvolging van verkeerslichten op dit segment van de N20 kan 
effecten hebben op een vlotte doorstroming op de N20.  

Op basis van stijging van de kans op een conflict door een stijging van de intensiteiten kennen 
we een score -1 toe. 

Parkeerdruk  

Uit de enquête uitgevoerd aan het ziekenhuis komt duidelijk naar voor dat bezoekers van het 
ziekenhuis niet op de betalende parking van het ziekenhuis parkeren omdat ze deze te duur 
vinden of omdat er geen plaats is. 

In het locatiealternatief wordt er gedeeltelijk een oplossing geboden aan deze knelpunten. Het 
aanbod in de nabijheid van de attractiepolen wordt niet verhoogd. Door de wijziging van de 
parkeerstructuur zal het gebruik wel wijzigen en komt er ruimte vrij voor kortparkeren. De 
bestaande langparkeerders die gebruik maken van het parkeeraanbod zullen immers op zoek 
gaan naar een alternatieve (gratis) parking of verhuizen naar de abonnementenparking aan 
de Oude Luikerbaan.  

Het tarief van het straatparkeren blijft echter goedkoper dan het tarief voor de ondergrondse 
parking indien men een verblijfsduur heeft van korter dan 2u. Uit de enquête konden we 
afleiden dat 68% van de parkeerders korter parkeert dan 2u. Dit kan aldus tot resultaat 
hebben dat het zoekverkeer naar een parkeerplaats in de wijk blijft bestaan omdat zowel het 
tarief goedkoper is als de wandelafstand tot de bestemming korter.  

De rotatieparking ligt in het locatiealternatief ook op de rand van de betaalzone. De kans is 
hierdoor groter dat parkeerders buiten de betaalzone gaan staan. De wandelafstand is immers 
slechts beperkt langer wat een motivatie is om toch niet te moeten betalen.  

De wandelafstand tot de abonnementenparking kan als relatief ver aanschouwd worden 
waardoor men minder geneigd zal zijn om te betalen voor deze parking. Langparkeerders 
zullen mogelijks op zoek gaan naar een alternatieve gratis parking elders in de stad of zich op 
een alternatieve manier naar de stad verplaatsen. Dit tweede fenomeen is op zich een gewenst 
effect. Een verschuiving van de parkeerdruk naar een andere omgeving is minder gewenst.  

Dit alles resulteert in een beperkt positief effect (Score +1). 
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8.2.4.7 Totaaloverzicht milieueffecten 

In Tabel 144 wordt een overzicht gegeven van de scores voor de verschillende besproken milieueffecten, voor basisalternatief en locatiealternatief. 

Tabel 106 Totaaloverzicht milieueffecten - Mobiliteit 

 Basisalternatief Locatiealternatief 
Effectengroep  Aanleg Exploitatie Aanleg Exploitatie 

Functioneren van het verkeerssysteem voetgangers 
 Looproutes tss parkings en attractiepolen 
 Looproutes tss attractiepolen 

-1  
+1                                                                   
0/-1 

0/-1  
-1/-2 
0/-1 

Functioneren van het verkeerssysteem - fietsers 0/-1 -1 0/-1 -1 
Functioneren van het verkeerssysteem – openbaar vervoer  0/-1 0/-1 0/-1 -1 
Functioneren van het verkeerssysteem – auto  0 -1 0/+1 

 
-1 

Verkeersleefbaarheid  
 Verkeersintensiteiten  
 Conflicten  
 Parkeerbezetting  

 
-1 
-1 
-2 

 
-1 
-2 
+2 

 
0 
-1 

-2/-3 

 
-1 
-1 
+1 
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8.2.5 Ontwikkelingsscenario’s 

8.2.5.1 Ontwikkeling van de huidige parkeerzone achter het cultureel centrum 

Basisalternatief 

In dit ontwikkelingsscenario zal de site van de ondergrondse parking achter het CCHa 
ruimtelijk ontwikkeld wordt. Er is vanuit gegaan dat de rotatieparking behouden blijft en dat 
de ruimtelijke ontwikkeling en de noodzakelijke parkeerbehoefte van deze ontwikkeling 
bijkomend voorzien worden.  

In het basisalternatief wil dit zeggen dat de parkeerplaatsen van de abonnementenparking 
bovenop de parkeerplaatsen van de ruimtelijke ontwikkeling voorzien moeten worden. Het 
parkeeraanbod zal aldus verder stijgen.  

De verkeersgeneratie naar het projectgebied zal ook verder toenemen. Er is echter geen zicht 
op de mogelijke ontwikkeling en de daaraan gekoppelde verkeersgeneratie. Wel kunnen we 
stellen dat de vastgestelde knelpunten in vergelijking tussen het basisalternatief en de 
referentiesituatie verder zullen toenemen bij dit ontwikkelingsscenario.  

 Mbt de voetgangersrelaties zal dit een impact hebben op de oversteekbaarheid; 

 Mbt de fietsrelaties verhoogt de nood aan fietspaden op de Kunstlaan en de 
Toekomststraat;  

 Mbt het openbaar vervoer zal mogelijks de doorstroming gehinderd worden; 

 Mbt het autoverkeer zal de verzadigingsgraad van de kruispunten verder oplopen; 

 Mbt de verkeersleefbaarheid zal een nog sterkere % stijging van de intensiteiten zijn 
vast te stellen. Ook ontstaat de kans dat de Casterstraat nog meer dienst zal doen als 
invalsweg naar deze ontwikkeling. De intensiteiten in deze straat zijn momenteel al 
relatief hoog voor een woonstraat op stadsniveau; 

 De intensiteiten aan bestaande conflictpunten stijgen verder wat de kans op conflicten 
verhoogt; 

 Dit zal geen impact hebben op de parkeerdruk aangezien voor de ruimtelijke 
ontwikkeling het noodzakelijke parkeeraanbod bijkomend voorzien wordt.  

Locatiealternatief  

In het locatiealternatief wil dit zeggen dat er naast de rotatieparking ook ruimtelijke 
ontwikkelingen zullen plaatsvinden die bijkomend verkeer met zich zullen meebrengen.  

Er is echter geen zicht op de mogelijke ontwikkeling en de daaraan gekoppelde 
verkeersgeneratie. Wel kunnen we stellen dat de vastgestelde knelpunten in vergelijking 
tussen het locatiealternatief en de referentiesituatie verder zullen toenemen bij dit 
ontwikkelingsscenario.  

 Mbt de voetgangersrelaties zal dit een impact hebben op de oversteekbaarheid; 

 Mbt de fietsrelaties verhoogt de nood aan fietspaden op de Kunstlaan en de 
Toekomststraat;  
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 Mbt het openbaar vervoer zal mogelijks de doorstroming gehinderd worden; 

 Mbt het autoverkeer zal de verzadigingsgraad van de kruispunten verder oplopen; 

 Mbt de verkeersleefbaarheid zal nog een sterkere % stijging van de intensiteiten zijn 
vast te stellen. Ook ontstaat de kans dat de Casterstraat nog meer dienst zal doen als 
invalsweg naar deze ontwikkeling. De intensiteiten in deze straat zijn momenteel al 
relatief hoog voor een woonstraat op stadsniveau; 

 De intensiteiten aan bestaande conflictpunten stijgen verder wat de kans op conflicten 
verhoogt; 

 Dit zal geen impact hebben op de parkeerdruk aangezien voor de ruimtelijke 
ontwikkeling het noodzakelijk parkeeraanbod bijkomend voorzien wordt.  

8.2.5.2 Ontwikkeling van de nieuwe parkeerzone aan de Oude Luikerbaan 

Basisalternatief 

In deze referentiesituatie zal naast de parking achter het CCHA ook de zone aan de Oude 
Luikerbaan ontwikkeld worden. In het basisalternatief wordt er echter geen parking op deze 
zone voorzien. De effecten voor de omgeving van de Kunstlaan zijn aldus te vergelijken met 
die beschreven in paragraaf 8.2.5.1. De verkeersintensiteiten in de omgeving van de Oude 
Luikerbaan zullen door deze ontwikkeling wel toenemen. Een aantal knelpunten zoals gesteld 
in het locatiealternatief ten opzichte van de referentiesituatie zullen aldus ook van toepassing 
worden in de vergelijking van het basisalternatief en ontwikkelingsscenario 2.  

 De intensiteiten op de Oude Luikerbaan stijgen wat een negatief effect heeft op de 
oversteekbaarheid ter hoogte van de UCLL.  

 Door de bijkomende afslagbewegingen vanaf de N20 naar de Lentestraat en de 
Danielsstraat verhoogt de kans op conflicten met fietsers op de fietspaden parallel 
aan de N20. 

 Er kunnen capaciteitsproblemen ontstaan aan het kruispunt N20 – Lentestraat wat de 
aanleg van verkeerslichten noodzakelijk maakt.  

 De kans op een conflict aan het kruispunt Lentestraat – Oude Luikerbaan neemt toe. 
Het gewenst gedrag ter hoogte van het kruispunt is immers moeilijk af te leiden uit 
het wegbeeld.  

Locatiealternatief  

In dit ontwikkelingsscenario zal zowel een ruimtelijke ontwikkeling plaatsvinden op de parking 
achter het CCHA als op de parking aan de Oude Luikerbaan.  

De verkeersgeneratie naar de omgeving van de Kunstlaan zal verder toenemen. De reeds 
vastgestelde knelpunten ten opzichte van de referentiesituatie zullen aldus nog verder 
versterkt worden. De restcapaciteit op een aantal kruispunten is in de referentiesituatie reeds 
beperkt. Ook ontstaat de kans dat de Casterstraat dienst zal doen als invalsweg naar deze 
ontwikkeling. De intensiteiten in deze straat zijn momenteel al relatief hoog voor een 
woonstraat op stadsniveau. 

Ook aan de Oude Luikerbaan zullen de verkeersintensiteiten verder toenemen. De reeds 
gedetecteerde problemen uit de vergelijking van het locatiealternatief met de 
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referentiesituatie zullen verder versterkt worden. De kans is reëel dat verkeerslichten op het 
kruispunt N20 – Lentestraat noodzakelijk worden.  

8.2.6 Milderende maatregelen 

Bij vaststelling van negatieve effecten bij de beoordeling van de geplande situatie worden 
mogelijke maatregelen ter mildering voorgesteld. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar 
oplossingen die acute knelpunten oplossen zondermeer (eerder korte termijn), maar 
bijkomend naar oplossingen die een meerwaarde bieden voor het mobiliteitsvraagstuk binnen 
het stadskwartier (eerder ook middellange en lange termijn). Bij de milderende maatregelen 
horen zowel maatregelen vanuit verkeerstechnisch oogpunt (bv. omtrent specifieke 
ontsluiting, circulatie en algemene inrichting, .. ), als desgevallend elementen met betrekking 
tot de omvang van het project en het te voeren mobiliteits- en parkeerbeleid aan de site en 
haar omgeving.  

8.2.6.1 Basisalternatief - aanlegfase  

8.2.6.1.1 Functioneren van het verkeerssysteem - voetgangers 

Aangezien de bestaande voetgangersrelaties tijdelijk onderbroken zullen worden tijdens de 
aanlegfase lijkt het aangewezen om vanaf de parking achter het CCHA de aangewezen 
voetgangersroutes naar de belangrijkste bestemmingen te signaleren (looproute naar CCHA, 
looproute naar Jessa-ziekenhuis, PXL, Academie, stadscentrum,…). 

Doorheen het park kan tijdelijk een nieuwe route gecreëerd worden rond de bouwput.  

8.2.6.1.2 Functioneren verkeerssysteem - fietsers  

De omleiding van de fietsers zal via de Windmolenstraat verlopen. Met betrekking tot het 
bestemmingsverkeer dienen ook de aangewezen routes in relatie tot de fietsstallingen 
gesignaleerd te worden.  

8.2.6.1.3 Functioneren van het verkeerssysteem - auto  

Om zoekverkeer te beperken is het aangewezen om de nodige communicatie en signalisatie 
te voorzien in functie van de bereikbaarheid van de parking achter het CCHA en de parking 
van het Jessa-ziekenhuis in de periode dat de Kunstlaan onderbroken is. Signalisatie start best 
vanaf de R71.   

Om ervoor te zorgen dat het vrachtverkeer naar de werf niet voor capaciteitsproblemen zorgt, 
is het noodzakelijk dat er voldoende opstelruimte voor vrachtwagens binnen de werfzone 
voorzien is. Het dient vermeden te worden dat wachtende vrachtwagens voor de werf (het 
noordelijk segment) van de Kunstlaan blokkeren.  

8.2.6.1.4 Verkeersleefbaarheid  

Verkeersleefbaarheid – verkeersveiligheid  

Aangezien er op verschillende routes van het vrachtverkeer geen volwaardige fietspaden 
aanwezig zijn, dient er de nodige aandacht te zijn voor mogelijke dode hoekongevallen: 
afstellen spiegels vrachtwagenchauffeurs / communicatie naar scholen, academie,…  
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Tijdens het begin en het einde van de scholen dient het aandeel vrachtverkeer beperkt te 
worden tot een minimum. Ook transporten zeer vroeg ’s morgens en ’s avonds laat zijn te 
vermijden. Het lijkt aangewezen om een tijdsvenster op te stellen voor de transporten.  

Verkeersleefbaarheid - parkeeraanbod  

Om tijdens de aanlegfase de parkeerdruk in de wijk op een aanvaardbaar niveau te houden is 
het aangewezen om in te zetten op alternatieve parkeerlocaties en het gebruik van  
alternatieve modi: 

 Parkeren aan de Koning Boudewijnlaan en Jessa-pendel  

 Tijdelijke uitbreiding tijdelijke parking aan Oude Luikerbaan  (als gratis randparking)  

 Promotie fiets en openbaar vervoer  

8.2.6.2 Basisalternatief - exploitatiefase  

8.2.6.2.1 Functioneren van het verkeerssysteem - voetgangers  

In het basisalternatief lijkt het aangewezen om de voetpaden in de Stadsomvaart op te 
waarderen tot volwaardige voetpaden. In het kader van toegankelijkheid in de nabijheid van 
een ziekenhuis zijn drempelloze overgangen wenselijk. Om dit te realiseren zal het 
noodzakelijk zijn om het parkeeraanbod op bepaalde segmenten op te heffen.  

8.2.6.2.2 Functioneren verkeerssysteem - fietsers  

In het basisalternatief is het wenselijk om zowel in de Toekomststraat als op de Kunstlaan 
volwaardige fietspaden te voorzien. De verkeersintensiteiten op beide wegsegmenten stijgen 
immers tot op een niveau waarbij scheiding van de verkeersstromen bij 50 km/u wenselijk 
wordt (etmaalintensiteiten hoger dan 5500 pae/u26).  

Om de veiligheid van de fietsers op het dubbelrichtingsfietspad langs de Maastrichtersteenweg 
te verhogen is het wenselijk om een aantal optimalisaties aan te brengen.  

 Ter hoogte van de zijstraten ontbreekt markering die aangeeft dat men een 
dubbelrichtingsfietspad kruist. De breedte van het fietspad is beperkt waardoor het 
niet opvalt dat het om een dubbelrichtingsfietspad gaat. Het aanbrengen van 
markering zal het attentieniveau van de automobilist reeds vergroten.  

 Om de zichtbaarheid om de fietsers in tegenrichting (komende van de R71) te 
verbeteren kan een parkeerverbod ingevoerd worden op de laatste parkeerplaats voor 
de Casterstraat (ten zuiden van).  

8.2.6.2.3 Functioneren van het verkeerssysteem - auto  

Om het bestemmingsverkeer naar de ondergrondse parking maximaal via de R70 – Kunstlaan 
te laten rijden, dient de inrit naar de parking zo voorzien te worden dat inrijden komende van 
de Casterstraat onmogelijk is. Hiernaast dient keren aan het kruispunt Kunstlaan - 
Stadsomvaart zo goed als onmogelijk gemaakt te worden. Rekening houdend met de andere 
bewegingen die noodzakelijk zijn ter hoogte van het kruispunt kan keren niet uitgesloten 

                                                
26 Waarde zoals bepaald in het vademecum fietsvoorzieningen  



 

 197 

worden. De bestaande keerpunten dienen alleszins afgeschaft te worden. Verder is het 
voorzien van een smalle niet overrijdbare middengeleider wenselijk. 

Verkeer dat alsnog via de verkeerde route aanrijdt, kan via de lus Stadsomvaart, 
Toekomststraat – R70 – Kunstlaan de parking inrijden.  

 

Figuur 39: uitsluiten keerbewegingen Kunstlaan  

Een duidelijke scheiding tussen de in- en uitrit van de ondergrondse parking dient ook voorzien 
te worden. Dit moet meer zijn dan een markering op het wegdek.  

De meest effectieve manier om het verkeer naar de parking te scheiden van het 
bestemmingsverkeer naar de wijk is om effectief een knip in te voeren tussen de wijk en de 
parking. De knip dient dan voorzien te worden op de Kunstlaan ter hoogte van de Casterstraat. 
Het verkeer naar de parking wordt zo volledig gescheiden van de wijk. Om deze maatregel 
effectief te maken zal de abonnementenparking enkel toegankelijk gemaakt moeten worden 
via de Kunstlaan. De toegang via de Casterstraat dient afgesloten. Om nieuwe sluiproute 
tussen de Kunstlaan en de Maastrichtersteenweg uit te sluiten zijn bijkomende maatregelen 
op de Jongmansstraat en de Stadsomvaart noodzakelijk. Deze straten kunnen effectief geknipt 
worden of beperkt toegankelijk gemaakt door de straten af te sluiten met verzinkbare palen 
ter hoogte van de Kunstlaan.  

In functie van het afzetten en ophalen van leerlingen aan de Kunstacademie is het wenselijk 
om in geval van een knip een duidelijk keerpunt te voorzien op de Kunstlaan ter hoogte van 
de Casterstraat. Ter hoogte van de academie kan een kiss & ride strook voorzien worden. Het 
parkeeraanbod zal op deze locatie immers verdwijnen.  
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Door het invoeren van de knip zal de wijk terug hersteld worden als woonwijk en wordt het 
sluipverkeer vermeden.  

De te verwerken intensiteiten voor het kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart benaderen de 
theoretische capaciteit van een voorrangsgeregeld kruispunt. De voorbije jaren hebben er zich 
een aantal ongevallen plaatsgevonden op het kruispunt. Een wijziging van de 
voorrangsregeling is te overwegen.  

De verzadigingsgraad van het kruispunt R70 – Toekomststraat loopt op tot 90%. Vanaf een 
verzadigingsgraad van 90% kan kortstondige, lichte filevorming ontstaan. Optimalisatie van 
het kruispunt in het kader van een vlotte verkeersafwikkeling dient overwogen te worden. ook 
de verkeersveiligheid op dit kruispunt is een aandachtspunt.  

Om wachtrijen in de Stadsomvaart te vermijden, kan de voorrangsregeling op het kruispunt 
Stadomvaart – Toekomststraat gewijzigd worden. Door voorrang van rechts in te voeren krijgt 
het verkeer dat de Stadsomvaart wenst te verlaten voorrang op de Toekomststraat. Dit zal 
leiden tot een vlottere ontsluiting van de Stadsomvaart. Het verkeer op de Toekomststraat 
wordt zo ook gedoseerd naar het kruispunt met de R70. 

Verkeersmanagementsysteem 

Vanaf de R71 dient het verkeer al via de juiste aanrijroute naar de parking gestuurd te worden. 
De stad voorziet dan ook de installatie van een verkeersmanagementsysteem.  

De toegang naar de ondergrondse parking en de toegang naar de parking van het ziekenhuis 
zijn in de toekomst niet gelinkt aan elkaar door de verplaatsing van de inrit van de parking 
van het ziekenhuis naar de Stadsomvaart. Het blijft in de toekomst mogelijk dat de parking 
van het ziekenhuis volzet is. De parking zal immers voor vele bezoekers de eerste keuze 
blijven. Om zoekverkeer te beperken en hierbij de R70 niet verder te belasten, is het 
aangewezen om reeds op het kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart aan te geven of de parking 
van het ziekenhuis al dan niet volzet is. Zo kan maximaal vermeden worden dat er een wachtrij 
ontstaat in de Stadsomvaart of een extra ronde gereden moet worden om de parking van de 
Kunstlaan te kunnen bereiken.  
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8.2.6.2.4 Verkeersleefbaarheid  

Verkeersveiligheid - Conflicten  

Om mogelijke conflicten ter hoogte van de linkse invoeg van de parking naar de Kunstlaan te 
vermijden is het wenselijk om de lengte van de invoegstrook te verlengen.  

Op het kruispunt Kunstlaan – Stadsomvaart hebben de voorbije jaren verschillende ongevallen 
plaatsgevonden. Door een stijging van de intensiteiten neemt de kans op een ongeval verder 
toe. Een optimalisatie van de kruispuntconfiguratie lijkt wenselijk om het aantal ongevallen te 
beperken. Het plaatsen van verkeerslichten kan overwogen worden.  

Parkeerdruk  

Uit de resultaten van de enquête bleek dat 17% van de mensen die we op straat enquêteerde 
in de wijk geparkeerd hadden. De parkeerplaatsen in de wijk vielen op het moment dat de 
enquête is uitgevoerd nog binnen de blauwe zone. De blauwe zone is een goed alternatief 
voor mensen met een beperkte verblijfsduur die toch gratis willen parkeren.  

We stelden vast dat het voornamelijk ging om werknemers en personen met bestemming het 
ziekenhuis.  

De Stad Hasselt heeft begin 2017 de zone voor betalend parkeren uitgebreid. Het gaat echter 
enkel om de parkeerplaatsen in de nabijheid van de R70. Het invoeren van betalend parkeren 
heeft in hoofdzaak tot gevolg dat er een daling van de parkeerdruk plaatsvindt. Er heeft nog 
geen officiële evaluatie plaatsgevonden. Maar vanuit de wijk heeft de stad Hasselt reeds 
positieve reacties ontvangen aangaande de daling van de parkeerdruk.  

Door het afschaffen van het aanbod aan gratis parkeerplaatsen, is de kans reëel dat de 
parkeerdruk in de wijk waar de blauwe zone van toepassing is, toeneemt. De verblijfsduur van 
34% van de geënquêteerde aan straat ligt immers lager dan 2u. Deze doelgroep kan nog 
steeds gratis parkeren in de blauwe zone. Uit de eerste reacties vanuit de wijk wordt deze 
conclusie verder ondersteund.  

Het parkeertarief op staartniveau is lager dan het voorziene tarief in de ondergrondse parking. 
Dit zal ervoor zorgen dat men zal blijven parkeren in de wijk omdat het ‘goedkoper’ is. Het 
gelijkstellen van de tarieven kan dit probleem verhelpen.  

Enkel door het voorzien van eenzelfde tarief in de ruime omgeving van de ondergrondse 
parking (minimaal tussen R70 en Casterstraat), kan een verschuiving van de parkeerdruk naar 
de wijk maximaal vermeden worden. Hiernaast kan zelf overwogen worden om het straattarief 
hoger te maken van het tarief in de ondergrondse parking om zo het gebruik van de 
ondergrondse parking te stimuleren.   

Het verder uitbreiden van de zone voor betalend parkeren richting de Casterstraat zal 
hiernaast een positief effect hebben op de parkeerdruk. Voor bewoners is er een alternatief 
aan de hand van bewonerskaarten. In de stad Hasselt kunnen er tot 3 bewonerskaarten per 
woning aangevraagd worden.  

8.2.6.3 Locatiealternatief - aanlegfase  

8.2.6.3.1 Functioneren van het verkeerssysteem - voetgangers  

De parking aan de Oude Luikerbaan zal als alternatieve rotatieparking functioneren bij aanleg 
van de ondergrondse parking achter het CCHA. Om voetgangers geen onnodige afstand te 
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laten afleggen, worden de voetgangersroutes naar de belangrijkste bestemmingen best 
gesignaleerd (ziekenhuis, CCHA, Academie,…)  

8.2.6.3.2 Functioneren verkeerssysteem - fietsers  

De omleiding van de fietsers zal via de Windmolenstraat verlopen. Met betrekking tot het 
bestemmingsverkeer dienen ook de aangewezen routes in relatie tot de fietsstallingen 
gesignaleerd te worden.  

8.2.6.3.3 Functioneren van het verkeerssysteem - auto  

Om zoekverkeer te beperken is het aangewezen om de nodige communicatie en signalisatie 
te voorzien in functie van de bereikbaarheid van de parking aan de Oude Luikerbaan en de 
parking van het Jessa-ziekenhuis in de periode dat de Kunstlaan onderbroken is. Signalisatie 
start best vanaf de R71.   

Om ervoor de zorgen dat het vrachtverkeer naar de werf niet voor capaciteitsproblemen zorgt, 
is het noodzakelijk dat er voldoende opstelruimte voor vrachtwagens binnen de werfzone 
voorzien is. Het dient vermeden te worden dat wachtende vrachtwagens voor de werf (het 
noordelijk segment) van de Kunstlaan blokkeren.  

Het plaatsen van verkeerslichten aan het kruispunt N20 – Lentestraat dient overwogen te 
worden.  

8.2.6.3.4 Verkeersleefbaarheid 

Verkeersveiligheid  

Aangezien er op verschillende routes van het vrachtverkeer geen volwaardige fietspaden 
aanwezig zijn, dient er de nodige aandacht te zijn voor mogelijke dode hoekongevallen: 
afstellen spiegels vrachtwagenchauffeurs / communicatie naar scholen, academie,…  

Tijdens het begin en het einde van de scholen dient het aandeel vrachtverkeer beperkt te 
worden tot een minimum. Ook transporten zeer vroeg ’s morgens en ’s avonds laat zijn te 
vermijden. Het lijkt aangewezen om een tijdsvenster op te stellen voor de transporten.  

Parkeeraanbod  

Rekening houdend met de bestaande hoge parkeerdruk in de omgeving en de daling van het 
aanbod tijdens de aanlegfase met 350 parkeerplaatsen, is het noodzakelijk dat er een 
alternatief wordt aangeboden om de parkeerdruk in de wijk op een aanvaardbaar niveau te 
houden:  

 De parking voor het CCHA (100 pp) en het aanbod langs de Kunstlaan (50 pp) dient 
maximaal behouden te blijven terwijl de ondergrondse parking in aanbouw is.  

 Het lijkt aangewezen om eerst de nieuwe abonnementenparking aan de Oude 
Luikerbaan aan te leggen zodat hier reeds extra capaciteit gecreëerd wordt vooraleer 
te starten met de bouw van de ondergrondse parking. Deze parking kan tijdens de 
aanlegfase tijdelijk ingezet worden als alternatieve gratis randparking.  

 Extra communicatie over de Jessa-pendel. Mogelijks ook als alternatief voor personeel 
ziekenhuis, andere doelgroepen zoals werknemers van de andere functies, 
scholieren,…  
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 Communicatie over alternatieven: openbaar vervoer , fiets,…  

8.2.6.4 Locatiealternatief - exploitatiefase  

8.2.6.4.1 Functioneren van het verkeerssysteem - voetgangers  

In het locatiealternatief lijkt het aangewezen om de voetpaden in de Stadsomvaart op te 
waarderen tot volwaardige voetpaden. In het kader van toegankelijkheid in de nabijheid van 
een ziekenhuis zijn drempelloze overgangen wenselijk. Om dit te realiseren zal het 
noodzakelijk zijn om het parkeeraanbod op bepaalde segmenten op te heffen.  

In het kader van de wandelafstand tussen de abonnementenparking en de belangrijkste 
attractiepolen kan een systeem van deelfietsen ingevoerd worden. Zo kan de afstand ‘sneller’ 
afgelegd worden en wordt deze als minder problematisch ervaren.  

8.2.6.4.2 Functioneren verkeerssysteem - fietsers  

In het locatiealternatief is het wenselijk om zowel in de Toekomststraat als op de Kunstlaan 
volwaardige fietspaden te voorzien. De verkeersintensiteiten op de Toekomststraat stijgen 
immers tot op een niveau waarbij scheiding van de verkeersstromen bij 50 km/u wenselijk is. 
Voor de Kunstlaan wordt deze intensiteit benaderd, namelijk 5380 pae/etmaal.  

Om de veiligheid van de fietsers op het dubbelrichtingsfietspad langs de Maastrichtersteenweg 
te verhogen is het wenselijk om een aantal optimalisaties aan te brengen.  

 Ter hoogte van de zijstraten ontbreekt markering die aangeeft dat men een 
dubbelrichtingsfietspad kruist. De breedte van het fietspad is beperkt waardoor het 
niet opvalt dat het om een dubbelrichtingsfietspad gaat. Het aanbrengen van 
markering zal het attentieniveau van de automobilist reeds vergroten.  

 Om de zichtbaarheid om de fietsers in tegenrichting (komende van de R71) te 
verbeteren kan een parkeerverbod ingevoerd worde op de laatste parkeerplaats voor 
de Casterstraat (ten zuiden van).  

8.2.6.4.3 Functioneren van het verkeerssysteem - auto  

Om het bestemmingsverkeer naar de ondergrondse parking maximaal via de R70 – Kunstlaan 
te laten rijden, dient de inrit naar de parking zo voorzien te worden dat inrijden komende van 
de Casterstraat onmogelijk is. Hiernaast dient keren op de Kunstlaan onmogelijk te zijn. Dit 
wil zeggen dat de verschillende doorsteken die momenteel op de Kunstlaan aanwezig zijn, 
dienen gesloten te worden voor het gemotoriseerd verkeer. Voor de Jongmansstraat heeft dit 
tot gevolg dat enkel rechtsin- rechtsuit nog mogelijk is. Dit heeft ook gevolgen in functie van 
de bereikbaarheid van het achterliggende parkeeraanbod. Eventueel kan de linksaf vanuit de 
Kunstlaan nog toegestaan worden. De middenberm dient dan wel zo aangelegd te worden dat 
keren komende vanuit de Casterstraat niet mogelijk is.  

Ook aan het kruispunt Kunstlaan- Stadsomvaart dient keren zo goed als onmogelijk gemaakt 
te worden. Rekening houdend met de andere bewegingen die noodzakelijk zijn ter hoogte van 
het kruispunt kan keren niet uitgesloten worden. De bestaande keerpunten dienen alleszins 
afgeschaft.  

De meest effectieve manier om het verkeer naar de parking te scheiden van het 
bestemmingsverkeer naar de wijk is om effectief een knip in te voeren tussen de wijk en de 
parking. De knip dient dan voorzien te worden op de Kunstlaan ter hoogte van de Casterstraat. 
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Het verkeer naar de ondergondseparking wordt zo volledig gescheiden van de wijk. Om 
nieuwe sluiproute tussen de Kunstlaan en de Maastrichtersteenweg uit te sluiten zijn 
bijkomende maatregelen op de Jongmansstraat en de Stadsomvaart noodzakelijk. Deze 
straten kunnen effectief geknipt worden en beperkt toegankelijk gemaakt door de straten af 
te sluiten met verzinkbare palen ter hoogte van de Kunstlaan.  

In functie van het afzetten en ophalen van leerlingen aan de Kunstacademie is het wenselijk 
om in geval van een knip een duidelijk keerpunt te voorzien op de Kunstlaan ter hoogte van 
de Casterstraat. Ter hoogte van de academie kan een kiss & ride strook voorzien worden. Het 
parkeeraanbod zal op deze locatie immers verdwijnen.  

8.2.6.4.4 Verkeersleefbaarheid  

Verkeersveiligheid – conflictpunten  

Uit de capaciteitstoets is naar voor gekomen dat verkeerslichten op het kruispunt N20 – 
Lentestraat te overwegen zijn. Het plaatsen van verkeerslichten zal ervoor zorgen dat verkeer 
vanuit de Lentestraat vlotter de N20 kan oprijden, wat zal leiden tot een verhoogde 
verkeersveiligheid op het kruispunt.  

De meest directe route naar de parking aan de Oude Luikerbaan verloopt via de Lentestraat. 
Door het plaatsen van verkeerslichten op dit kruispunt wordt deze aanrijroute verder 
benadrukt in het wegbeeld.  

Een aandachtpunt bij het plaatsen van verkeerslichten op deze locatie is wel de ontsluiting 
van de wijk aan de overzijde van de N20. Een opeenvolging van verkeerslichten op de N20 is 
immers ook niet wenselijk in het kader van een vlotte doorstroming.  

Ook het kruispunt Lentestraat – Kroonwinningstraat zal meer verkeer te verwerken krijgen. 
Het lijkt aangewezen om de hoofdrichting in het wegbeeld te benadrukken, namelijk 
Lentestraat – Oude Luikerbaan. Zo kan ook een verdere stijging van de verkeersintensiteiten 
op de parallelweg en op de Kroonwinningsstraat ontmoedigd worden.  

Parkeeraanbod en parkeerstructuur  

In het locatiealternatief wordt de wandelafstand tussen de parking en de belangrijkste 
bestemmingen vergroot. Hiernaast dient men voor deze parkeerplaatsen te betalen. Dit zijn 
allebei redenen waarom parkeerders mogelijks naar een alternatieve locatie in de wijk gaan 
zoeken, waar de blauwe zone nog van toepassing is. Binnen de blauwe zone kan men immers 
gratis parkeren voor een periode van 2u. 34% van de geënquêteerde heeft immers 
aangegeven korter te verblijven dan 2u. Voor de parking van het ziekenhuis was dit zelfs 64%.  

Om een verschuiving van de parkeerdruk naar de wijk te vermijden lijkt het aangewezen om 
de zone voor betalend parkeren verder uit te breiden tot voorbij de ondergrondse 
parking (minimaal tot aan de Casterstraat). Voor bewoners is er een alternatief aan de hand 
van bewonerskaarten. In de stad Hasselt kunnen er tot 3 bewonerskaarten per woning 
aangevraagd worden.  

Hiernaast is een gelijkstelling van het tarief aangewezen om het gebruik van de 
ondergrondse parking ten opzichte van straatparkeren te bevorderen.  
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8.2.6.5 Totaal milieueffecten na mildering 

In Tabel 107 wordt een overzicht gegeven van de effecten op vlak van mobiliteit per 
alternatief, na uitvoeren van de voorgestelde milderende maatregelen. 

Tabel 107 Overzicht milieueffecten na mildering – Mobiliteit (wijzigingen zijn in vet aangeduid) 

 Basisalternatief Locatiealternatief 
Effectengroep  Aanleg Exploitatie Aanleg Exploitatie 

Functioneren van het 
verkeerssysteem voetgangers 

 Looproutes tss parkings en 
attractiepolen 

 Looproutes tss 
attractiepolen 

0/-1  
+1                                            
0/-1 

0/-1  
-1 

(deelfietssystemen) 

Functioneren van het 
verkeerssysteem - fietsers 

0/-1 0/-1 
Door aanleg 

fietspaden op de 
Kunstlaan en de 
Toekomststraat 

0/-1 -1 

Functioneren van het 
verkeerssysteem – openbaar vervoer  

0/-1 0/-1 0/-1 -1 

Functioneren van het 
verkeerssysteem – auto  

0 -1 0/+1 
 

-1 

Verkeersleefbaarheid  
 Verkeersintensiteiten  
 Conflicten  

Parkeerbezetting  

 
-1 
-1 
-2 

 
-1 
-1 
+2 

 
0 
-1 

-2/-3 

 
-1 
-1 
+1 
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8.2.7 Leemten in de kennis 

Er is geen zicht op de verwachte ruimtelijke ontwikkeling waarvan spraken binnen de 2 
besproken ontwikkelingsscenario’s.  

8.2.8 Voorstellen tot monitoring 

Voor volgende aspecten is het wenselijk dat het gemeentebestuur Hasselt ze monitort in het 
kader van de effecten van het project:  

 Parkeerdruk in de wijk  

 Bezetting van de ondergrondse parking  

 Verkeersintensiteiten in de wijk  

 Verkeersafwikkeling op de kruispunten  

 Ongevallen  

8.3 Discipline Lucht 

8.3.1 Methodiek 

8.3.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Op basis van de huidige luchtkwaliteit en extrapolaties naar 2020 wordt de te verwachten 
luchtkwaliteit in de referentiesituatie in kaart gebracht. 

8.3.1.1.1 Actuele luchtkwaliteit  

Er zijn geen meetposten gelegen in het studiegebied zodat geen rekening kan gehouden 
worden met meetgegevens om de actuele luchtkwaliteit in kaart te brengen. 

De beschrijving van de huidige luchtkwaliteit in de omgeving van het plangebied gebeurt in 
eerste instantie op basis van de luchtkwaliteitskaarten beschikbaar op de website van VMM27. 
Deze kaarten zijn gebaseerd op de modelleringen (RIO+IFDM) uitgevoerd in het kader van 
het Europees Atmosys Life+ project dat de bekende relevante emissies en de resultaten van 
de telemetrische meetstations van de VMM interpoleert voor heel Vlaanderen. Ten aanzien 
van de concentraties opgenomen op deze kaarten kan gesteld worden dat: 

 er bij de modelberekeningen geen rekening gehouden wordt met topografie, obstakels 
langs wegen (bv. bomen, geluidsschermen,...) en gesloten huizenrijen; 

 de onzekerheid op de gemodelleerde concentraties stijgt naarmate de locatie verder 
van een meetplaatsen ligt; 

 de concentraties lokaal hoger of lager kunnen zijn (bvb omwille van niet/onvoldoende 
gemodelleerde lokale bronnen, modelonzekerheden,….). 

                                                
27  http://www.vmm.be/data/  
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8.3.1.1.2 Luchtkwaliteit in de referentiesituatie (2020) 

Ten einde de impact van het project te kunnen evalueren, wordt eerst een evaluatie van de 
luchtkwaliteit gemaakt voor de toekomstige situatie in het jaar 2020, waarbij het project niet 
zou worden uitgevoerd. Dit wordt in kaart gebracht op basis van modelberekeningen met CAR-
Vlaanderen V3.0. Het gebruik van het model CAR-Vlaanderen kan verantwoord worden gezien 
zowel in de geplande situatie als in de referentiesituatie de wegen die door het project het 
meest beïnvloed worden zich in bebouwde omgeving situeren. De modelgegevens 
aangeleverd door de deskundige mens-mobiliteit hebben betrekking op kruispunten gelegen 
in bebouwd gebied.  

Impactberekeningen met IFDM-traffic, model dat geen rekening houdt met aanwezige 
bebouwing, worden dan ook niet uitgevoerd. 

Voor de modellering met CAR-Vlaanderen wordt uitgegaan van volgende inputgegevens:  

 Wegenbestand: Per straat wordt rekening gehouden met de verkeersintensiteiten (cf. 
disc Mobiliteit), het snelheidstype, stagnatie, afstand tot de wegas (tot 30 meter max.) 
en de bomenfactor.  

 Achtergrondconcentraties en Emissiefactoren: de modelgegevens van 2020 worden 
toegepast.  

Met dit model worden volgende parameters doorgerekend: 

 NO2 
 PM10-PM2,5 
 EC (inzake EC is er evenwel geen toetsingswaarde beschikbaar) 

De resulterende immissiebijdragen door het verkeer worden getoetst aan de geldende 
luchtkwaliteitsdoelstellingen. 

8.3.1.1.3 Luchtkwaliteit in ontwikkelingsscenario’s  

Op basis van de kwalitatieve beoordeling binnen de discipline mens-mobiliteit zal de invloed 
op de luchtkwaliteit in deze situatie eveneens kwalitatief beoordeeld worden op basis van een 
experten beoordeling.  

Bij deze beoordeling wordt rekening gehouden met: 

 Mogelijke wijziging verkeersintensiteiten 

 Mogelijke wijziging doorstroming 

8.3.1.1.4 Klimaatgerelateerde emissies  

De emissies van het verkeer worden in kaart gebracht op basis van een modelberekening met 
IFDM-traffic. Deze emissies hebben dan ook enkel betrekking voor die wegen waarvoor door 
de deskundige mobiliteit verkeersgegevens aangeleverd werden. Dit betreft de wegen die zich 
binnen de R71 situeren. 

Zowel de emissies van polluenten als van gassen met invloed op klimaat worden hierbij 
berekend. Bij de berekeningen worden de emissiekengetallen voor 2020 gebruikt. 
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8.3.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

8.3.1.2.1 Aanlegfase 

De impact van de geplande werken wordt vnl. kwalitatief beoordeeld. De redenen hiervoor 
zijn dat er nauwelijks onderbouwde gegevens beschikbaar zijn m.b.t. de emissies die bij de 
verschillende deelingrepen ontstaan. Verder zijn er ook diffuse stof emissies die enkel 
optreden bij droog en zeer winderig weer, welke moeilijk begroot kunnen worden, en waarvan 
de impact ook niet nauwkeurig modelmatig kan beoordeeld worden. 

Voor de impactbeoordeling van de emissies tijdens de aanlegfase kan dan ook geen 
nauwkeurige impactberekening uitgevoerd worden omwille van het feit dat: 

 Van het merendeel van de geplande activiteiten geen emissiekengetallen beschikbaar 
zijn 

 De emissiekengetallen die wel beschikbaar zijn enkel te aanzien zijn als zeer ruwe 
ramingen 

 De emissies verspreid geëmitteerd worden, zowel naar locaties als naar intensiteit, 
en dit nauwelijks modelmatig kan ingevoerd worden 

 De impact sterk afhangt van de meteorologische omstandigheden tijdens de 
activiteiten zelf. 

Voor de impact van het werftransport wordt volgende methodiek toegepast: 

 Uitgangsgegevens zijn de schattingen van het werftransport 

 Impactberekeningen van wegverkeer/transport tijdens de aanlegfase m.b.v. het 
model CAR-Vlaanderen  

 Gezien dit model de invoer vereist van een etmaalgemiddeld aantal transporten, 
wordt ervan uitgegaan dat de werken met het meeste werftransport verspreid worden 
uitgevoerd over één jaar 

 Er wordt als worst case benadering aangenomen dat al het werfverkeer hierbij 
dezelfde route volgt (de effectieve werfroutes zijn nog niet gekend). 

Op basis van de gehanteerde methodiek kan de jaargemiddelde impact van het werfverkeer 
beoordeeld worden inzake: 

- NO2 

- PM10 

- PM2,5 

- EC 

Er dient hierbij wel opgemerkt te worden dat het aandeel van opwaaiend stof in de omgeving 
van het projectgebied tijdens de werken wel aanzienlijk hoger kan liggen dan de fractie 
waarmee het model rekening houdt. De mate van vervuiling van de wegen, zoals beïnvloed 
door het werfverkeer is hierbij bepalend. De impact van dit opwaaiend stof kan evenwel niet 
begroot worden. 

8.3.1.2.2 Exploitatiefase 

Onderscheid wordt gemaakt tussen de impact die ontstaat door het verkeer van- en naar de 
parking, en de impact van de emissies die ontstaan in de parkeergarage en via ventilatie ervan 
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geëmitteerd worden. Zowel de impact van het basisalternatief als het locatiealternatief wordt 
hierbij op dezelfde wijze in kaart gebracht. 

Impact verkeersemissies 

Rekening houdend met prognoses van de evolutie van de gegevens opgenomen bij de 
referentiesituatie n.a.v. het realiseren van het project, wordt de geplande situatie in kaart 
gebracht. Hierbij wordt dezelfde methodiek toegepast als bij de beoordeling van de 
referentiesituatie. 

Enkel die wegsegmenten waarvoor de realisatie van het project aanleiding geeft tot een 
wijziging in etmaalintensiteit van meer dan 180 voertuigbewegingen worden hierbij 
modelmatig doorgerekend. Wijzigingen van minder dan 180 voertuigbewegingen leiden niet 
tot een relevante impact. 

Impact emissies parkings 

T.h.v. de parkings, zowel de onder- als de bovengrondse, kan een impact verwacht worden 
van de emissies van parkerende voertuigen.  

Wegens ontbreken van onderbouwde gegevens m.b.t. de emissies die ontstaan bij het 
parkeren (deze emissies zitten niet vervat in emissiekengetallen, noch in modelgegevens), 
gezien de steeds wisselende ventilatie karakteristieken bij de ondergrondse parkeergarage 
(afzuigdebieten worden gestuurd op basis van CO metingen), en gezien de karakteristieken 
van de ventilatiepunten niet éénduidig gekend zijn (waarbij de hoogte van de emissiepunten 
boven maaiveldniveau een zeer bepalend element is, maar niet gekend is), wordt het niet 
mogelijk geacht om voldoende betrouwbare impactberekeningen van de ventilatie emissies 
uit te voeren. 

Gezien de ondergrondse parking zowel in het basis- als locatiealternatief gelijkaardig zijn kan 
initieel uitgegaan worden van een relatief gelijkaardige impact. M.b.t. de impact van deze 
ventilatie emissies dient ook rekening gehouden te worden met de impact van de omgeving 
(aanwezigheid van gebouwen, groenstructuren,….) op de dispersie, impact die niet 
modelmatig kan doorgerekend worden.  

De effecten bij het parkeren worden dan ook kwalitatief beoordeeld op basis van een 
experteninschatting, rekening houdend met enerzijds een raming van het aantal in- en 
uitrijdende wagens, en met het al of niet ondergronds gelegen zijn van de parkeerplaatsen.  

Bovengrondse parkeren leidt hierbij tot een diffuse emissie die gespreid over een aanzienlijk 
oppervlak vrijkomt, waardoor de lokale impact veel kleiner is, terwijl bij ondergrondse parkings 
de emissies via ventilatiepunten geëmitteerd worden. Uiteraard treedt de hoogste impact op 
in de onmiddellijke omgeving van de uitlaatpunten. 

Verkeersemissies 

De emissies worden op een gelijkaardige manier berekend zoals toegepast bij de referentie 
situatie. 

8.3.1.3 Beoordelingskader 

Voor die parameters waarvoor een invloed op de luchtkwaliteit te verwachten is, wordt de 
impact van de berekende emissies op de lokale luchtkwaliteit geëvalueerd.  
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De impact wordt beoordeeld t.o.v. grenswaarden, richt- en/of streefwaarden, 
beleidsdoelstellingen en internationaal gehanteerde doelstellingen. 

Bij de beoordeling van de impact wordt het juridisch en beleidsmatig kader in rekening 
gebracht zoals vastgelegd in: 

 Europese wetgeving 

 Implementatie in Vlarem-II 

 Specifieke Vlarem-II doelstellingen 

 Vlaamse milieubeleid (o.a. inzake geur, zure depositie,…) 

 Internationaal gehanteerde toetsingswaarden zoals WGO, TA-luft,…. Voor die 
parameters waarvoor geen Europese en/of Vlaamse grenswaarden of doelstellingen 
vastliggen. 

De effectbeoordeling wordt, rekening houdend met het hierboven geciteerd kader, uitgevoerd 
overeenkomstig de bepalingen opgenomen in het Richtlijnenboek lucht   (Anteagroup NV, 
2012) waarbij de immissiebijdragen beoordeeld worden t.o.v. de grenswaarden/doelstellingen 
(en niet t.o.v. de werkelijk te verwachten luchtkwaliteit). Hierbij wordt de impactevaluatie 
eveneens gekoppeld aan al of niet uitvoeren van onderzoek inzake milderende maatregelen. 

Tabel 108 Beoordelingskader jaargemiddelde impact luchtemissies, scores toegekend in functie van 
berekende bijdrage t.o.v. luchtkwaliteitsdoelstellingen  (voor elke component afzonderlijk 
beoordeeld) en link met noodzaak onderzoek naar milderende maatregelen 

Berekende relatieve bijdrage t.o.v. 
luchtkwaliteitsdoelstellingen met 

vermelding terminologie RLB lucht 

score Omschrijving 

< -10,0 % (zeer belangrijke afname) +3 aanzienlijk positief effect 

< -3  à - 10 % (belangrijke afname) +2 positief effect 

 -1 % à – 3,0 %(beperkte afname) +1 beperkt positief effect 

≥ -1  à ≤ 1% (geen aantoonbare impact) 0 Geen/verwaarloosbaar effect 

> +1 à  + 3,0 % (beperkte bijdrage) - 1 beperkt negatief effect – onderzoek 
naar milderende maatregelen is 
minder dwingend, maar MM kunnen 
wel een slechte toestand in 
referentiesituatie milderen 

> +3 à  + 10,0 % (belangrijke bijdrage) - 2 negatief effect – er moet gezocht 
worden naar milderende maatregelen 

> + 10,0 % (zeer belangrijke bijdrage) - 3 aanzienlijk negatief effect – 
Milderende maatregelen zijn zeker 
nodig 
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Voor de percentielen en/of omstandigheden die niet volledig met gemiddelden kunnen 
beoordeeld worden is een ander toetsingskader van kracht: 

 

Percentages voor toetsing van percentielen / aantal 
overschrijdingen (lijninfrastructuur) 

Op basis van berekende immissiebijdrage X of aantal 
overschrijdingen: 

X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of 
toegelaten aantal overschrijdingen 

X > 5% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of 
toegelaten aantal overschrijdingen 

X > 20% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of 
toegelaten aantal overschrijdingen 

Link milderende maatregelen Er wordt geen link met het stellen van milderende 
maatregelen gelegd. De deskundige is er wel toe 
gehouden om in het MER de noodzaak aan milderende 
maatregelen te beoordelen en te rapporteren. 

 
Voor die effecten/ parameters waarvoor geen kwantitatieve beoordeling mogelijk is (of te 
onnauwkeurig geacht wordt), wordt een kwalitatieve beoordeling voorzien. Hierbij zal ook 
gebruik gemaakt worden van een 7-delig beoordelingskader. 

8.3.2 Afbakening van het studiegebied 

8.3.2.1 Geografische afbakening 

Voor de luchtkwaliteit wordt het studiegebied, naast het projectgebied, uitgebreid met de 
straten waarvoor een relevante wijziging van verkeersintensiteiten kan worden verwacht (op 
basis van gegevens uit de discipline mobiliteit). Het studiegebied wordt daarom gelijkgesteld 
aan het studiegebied van de discipline Mens - Mobiliteit. 

8.3.2.2 Inhoudelijke afbakening 

De uitwerking van de effectgroep luchtverontreiniging heeft betrekking op de contaminanten 
die worden gerelateerd aan verkeersactiviteiten. De belangrijkste verontreinigende stoffen in 
relatie tot gezondheid, milieueffecten en overschrijding van de grenswaarden langs de 
Vlaamse hoofdwegen zijn stikstofoxiden (NO, NO2 en NOx) en (ultra) fijn stof (PM10, PM2,5 en 
UFP/EC/OC/roet). Daarnaast worden ook VOS (o.a. benzeen), PAK’s, zware metalen, 
koolstofmonoxide (CO) en zwaveldioxide (SO2) door wegverkeer geëmitteerd. De emissie van 
koolstofdioxide (CO2) is niet relevant m.b.t. de luchtkwaliteit maar uiteraard wel in het kader 
van de problematiek van klimaatopwarming. 

De impactbepaling inzake luchtkwaliteit op basis van immissieberekeningen gebeurt voor de 
parameters stikstofdioxide NO2, fijn stof (PM10 en PM2,5), en elementair koolstof (EC). EC is 
hierbij ook te aanzien als maat voor de roetconcentratie.  

Hierna wordt enige duiding opgenomen ten aanzien van deze parameters. 

 Stikstofoxiden (NOx) bestaan uit een mengsel van stikstofdioxide (NO2) en 
stikstofmonoxide (NO). Bij verbrandingsprocessen op hoge temperaturen ontstaat in 
eerste instantie vooral NO. NO heeft een korte levensduur in de atmosfeer en is een 
kleur-, reuk- en smaakloos gas dat op zich weinig toxisch is. NO wordt door reacties 
met zuurstof en ozon omgezet tot NO2. NO2 heeft een langere levensduur in de 
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atmosfeer en is schadelijk voor mens en ecosystemen. Deze parameter is sterk 
gecorreleerd aan de verkeersactiviteiten. 

 Fijn stof is een mengsel van vloeibare of vaste deeltjes met uiteenlopende 
samenstellingen en afmetingen. PM10 en PM2,5 is de verzameling van stofdeeltjes met 
een diameter kleiner dan 10 respectievelijk 2,5 μm. Ultrafijn stof (UFP) is de 
verzamelnaam voor deeltjes met een diameter kleiner dan 0,1 μm (PM0,1). Ten aanzien 
van de impact van (ultra) fijn stof dient aangegeven te worden dat de gravimetrische 
parameters PM10 en PM2,5 in feite minder geschikt zijn om de impact van de ultra fijn 
stof emissies van voertuigen te beoordelen, gezien de uitlaatgasemissies van 
voertuigen gekenmerkt worden door de emissie van dermate fijne deeltjes (< 0,1 µm) 
dat deze nauwelijks een gewichtsaandeel vertonen in het totaal van de fijn stof fractie. 
Op basis van literatuurgegevens kan men stellen dat de impact van dit ultra fijn stof, 
beter kan beoordeeld worden op basis van de NOx -impact. Omwille van het feit dat 
NOx niet als dusdanig modelmatig mee in kaart gebracht wordt, wordt bij de 
impactbeoordeling van ultra fijn stof gerefereerd naar de NO2 –fractie. , 
niettegenstaande de correlatie tussen ultra fijn stof en NO2  minder uitgesproken is. 
Slijtage-emissies (wegdek, remmen, banden) en opwervelingsemissies zijn omwille 
van de grootte van het veroorzaakte stof wel te karakteriseren door de PM2,5 en PM10-
fractie. Deze slijtage-emissies bevatten o.a. ook zware metalen. De parameters UFP 
en zware metalen zitten niet vervat in het model CAR-Vlaanderen. 

 Elementair koolstof is een onderdeel van fijn stof en wordt gevormd bij onvolledige 
verbranding van fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof. Elementair koolstof 
(EC) bevindt zich voornamelijk in de ultrafijne fractie van het fijn stof. Het is een maat 
voor de roetconcentratie in de omgevingslucht. Recente studies tonen aan dat 
gezondheidseffecten van elementair koolstof significanter kunnen zijn dan deze voor 
PM2,5 en PM10.  
 

 CO is minder als een milieurelevante parameter te aanzien. De 
luchtkwaliteitsdoelstelling inzake CO is dan ook veel minder streng dan deze van bvb. 
NO2 en PM (zie volgende paragraaf). CO is uiteraard wel relevant bij de ventilatie van 
de lucht vanuit de parkeergarage (wordt gestuurd op basis van CO-metingen) omwille 
van het toxisch effect bij sterk verhoogde concentraties. Deze parameter zit niet 
vervat in het model CAR-Vlaanderen. 
 

 SO2 is omwille van de sterk verlaagde S-concentratie in de dieselbrandstof, en de te 
verwachten afname van het aandeel van personenwagens met dieselmotor, veel 
minder relevant geworden dan vroeger. Ten aanzien van de luchtkwaliteit stellen er 
zich in stedelijke omgeving dan ook geen problemen m.b.t. de SO2 impact van 
wegverkeer. Deze parameter zit evenmin vervat in het model CAR-Vlaanderen. 
 

 PAK’s zitten vnl. vervat in de roetfractie. De impact ervan kan dan ook kwalitatief op 
basis van de beoordeling van EC beoordeeld worden. Deze parameter zit evenmin 
vervat in het model CAR-Vlaanderen. 
 

 VOS emissies (zoals deze van bvb tolueen, benzeen,…) treden op door verdamping 
van de brandstof en bij onvolledige verbranding. Gezien uit metingen van VMM 
langsheen zeer drukke wegen blijkt dat er zich ten aanzien van VOS geen specifieke 
luchtkwaliteitsproblemen stellen wordt deze parameter ook minder relevant geacht. 
Deze parameter zit evenmin vervat in het model CAR-Vlaanderen. 
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8.3.2.3 Relevante luchtkwaliteitsdoelstellingen 

De Europese richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa 
(2008/50/EG) vormt de belangrijkste wettelijke basis inzake luchtkwaliteit.  

Deze richtlijn 2008/50/EG legt grenswaarden en een alarmdrempel op voor NO2. Er is 
eveneens een kritiek niveau voor NOx voor de bescherming van de vegetatie opgenomen. 
Deze laatste waarde is evenwel in Vlaanderen niet van toepassing. 

 

De Europese regelgeving is gebaseerd op de richtlijnen opgesteld door de 
Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). De Europese jaargrenswaarde komt overeen met wat 
de WGO adviseert. In tegenstelling tot de Europese regelgeving definieert de WGO geen 
alarmdrempel en laat ze geen enkele overschrijding toe van het uurgemiddelde van 200 
μg/m3. 

 

Richtlijn 2008/50/EG definieert grenswaarden voor PM10 op basis van gezondheidsstudies, 
economische gevolgen en de technische haalbaarheid. De WGO-advieswaarden voor PM10 zijn 
strenger dan de Europese grenswaarden.  

 

Tevens worden grenswaarden gedefinieerd voor PM2,5 (van toepassing vanaf 2015, met 
mogelijks een aanscherping in 2020), evenals de nationale streefwaarde inzake vermindering 
van de blootstelling tegen 2020 ten opzichte van 2010. Hiertoe wordt een gemiddelde 
blootstellingsindex (GBI) gedefinieerd: dit is de gemiddelde PM2,5-concentratie op stedelijke 
achtergrondmeetplaatsen over de laatste 3 jaar binnen een bepaalde lidstaat. Tegen 2020 
moeten Vlaanderen en België 20% vermindering van de blootstelling nastreven ten opzichte 
van 2011. Dit betekent dat de GGBI2020 en de GBI2020 respectievelijk 15,7 μg/m3 en 15,2 
μg/m3 mogen bedragen. De tabel toont ten slotte de blootstellingsconcentratieverplichting 
voor PM2,5. Deze houdt in dat de GBI vanaf 2015 lager dan 20 μg/m3 moet liggen. 
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De WGO nam in haar Air quality guidelines van 2005 advieswaarden voor PM2,5 op. 

 

Momenteel bestaat er op Europees of Vlaams niveau geen regelgeving voor elementair 
koolstof. De referentiemethode ligt momenteel voor ter goedkeuring. De WGO formuleerde 
nog geen advieswaarden voor de gezondheid. 

8.3.3 Beschrijving van de referentiesituatie (2020) 

8.3.3.1 Huidige luchtkwaliteit in het studiegebied  

Er zijn geen meetposten gelegen in het studiegebied zodat geen rekening kan gehouden 
worden met meetgegevens om de actuele luchtkwaliteit in kaart te brengen, maar enkel met 
modelgegevens. Volgende conclusies kunnen hieruit geformuleerd worden. 

 De jaargemiddelde NO2 concentratie in de omgeving van het projectgebied situeert 
zich binnen het interval 16 à 25 µg/m³ waarmee ruimschoots aan de grenswaarde 
van 40 µg/m³ voldaan wordt. In de ruimere omgeving worden hogere NO2 
concentraties berekend langsheen de R71 (31 à 35 µg/m³). 

 De jaargemiddelde PM10 concentraties situeren zich in de omgeving van het 
projectgebied binnen het interval 16 à 20 µg/m³ waarmee ruimschoots aan de 
grenswaarde van 40 µg/m³ voldaan wordt. 

 De jaargemiddelde PM2,5 concentratie in de omgeving van het projectgebied situeert 
zich binnen het interval 11 à 15 µg/m³ waarmee ruimschoots aan de grenswaarde 
van 25 µg/m³ voldaan wordt. Hiermee wordt ook voldaan aan de blootstellingsindex 
van 15,2 μg/m3 waaraan in 2020 zou moeten voldaan worden. In de ruimere 
omgeving worden hogere PM2,5 concentraties berekend langsheen de R71 en in het 
centrum van Hasselt (16 à 20 µg/m³) welke ook nog voldoen aan de strengere 
jaargemiddelde grenswaarde van 20 µg/m³ die mogelijks in 2020 van toepassing 
wordt. 

 Er is geen kaartmateriaal beschikbaar m.b.t.de uurgemiddelde grenswaarde inzake 
NO2, noch ten aanzien van de daggemiddelde grenswaarde voor PM10. Op basis van 
de berekeningsstatistiek toegepast in het CAR-model, en de vermelde jaargemiddelde 
concentratie-ranges, kan er wel vanuit gegaan worden dat globaal gezien het 
studiegebied ook voldoet aan het aantal toegelaten overschrijdingen van de 
grenswaarden voor deze parameters. 
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Figuur 40 Jaargemiddelde NO2 concentraties in studiegebied in 2015 (bron VMM) 

 

Figuur 41  Jaargemiddelde PM10 concentraties in studiegebied in 2015 (bron VMM) 
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Figuur 42 Jaargemiddelde PM2,5 concentraties in studiegebied in 2015 (bron VMM) 

8.3.3.2 Luchtkwaliteit in de referentiesituatie (2020) 

Tegen 2020 zou algemeen uitgegaan kunnen worden van dalingen van zowel de emissies van 
voertuigen als een te verwachten daling van de achtergrondconcentraties omwille van de 
reeds vastgelegde wettelijke aanscherping van emissiegrenswaarden en de 
milieubeleidsdoelstellingen. Deze afname kan deels teniet gedaan worden bij autonome groei 
van het verkeer. 

De impact van het lokale verkeer wordt op basis van modelberekeningen in kaart gebracht. 
De gehanteerde aannames en de resultaten van de modelberekeningen worden opgenomen 
in Bijlage 2. 

Uit deze modelberekeningen kan ten aanzien van de luchtkwaliteit langsheen de relevante 
wegsegmenten afgeleid worden dat er voor de in rekening gebrachte wegsegmenten: 

 Voldaan wordt aan de huidige luchtkwaliteitsgrenswaarden, en dit zowel aan de 
jaargemiddelde grenswaarden als de uurgemiddelde NO2 en daggemiddelde PM10 
grenswaarde 

 Voor enkele wegsegmenten benadert de jaargemiddelde NO2 concentratie de 
grenswaarde. Dit is enkel het geval voor enkele segmenten langs de R70. Dit zijn ook 
de enige segmenten waarvoor inzake NO2 meer dan 80% van de 
luchtkwaliteitsgrenswaarde is ingevuld. 

 De jaargemiddelde achtergrondconcentraties voor het studiegebied bedragen 16 à 
20,1 µg/m³ inzake NO2, 16,7 à 18,2 µg/m³ inzake PM10 en 10,7 à 11,7 µg/m³ inzake 
PM2,5, dus ruimschoots lager dan de grenswaarden. PM2,5 voldoet hiermee ook aan de 
blootstellingsindex van 15,2 μg/m3 waaraan in 2020 zou moeten voldaan worden. 
M.b.t. EC bedraagt de achtergrondconcentratie 0,7 à 0,8 µg/m³. 
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8.3.4 Bespreking van de milieueffecten 

8.3.4.1 Basisalternatief - aanlegfase 

In de aanlegfase zijn emissies/effecten te verwachten van machines en werftransport, en van 
wegwaaiend stof: 

 Verbrandingsemissies  

 Stofemissies  

De impact van het transport van en naar de werf wordt m.b.v. CAR-Vlaanderen 3.0 berekend. 
Als worst case benadering wordt er vanuit gegaan dat het wegtransport dat binnen de meest 
intensieve fase van de werken zich zal voordoen (grondverzet en aanvoer van beton), zich 
constant voordoet binnen een periode van één jaar (op basis van 100 bewegingen per dag). 

Omwille van het éénrichtingsverkeer in tal van straten kan er verwacht worden dat in de 
omgeving van het projectgebied enkel langsheen de Kunstlaan zowel de aanvoer als de afvoer 
van het werfverkeer kan verlopen. De impact van het werfverkeer wordt dan ook enkel voor 
dit wegsegment kwantitatief beoordeeld. Hieruit blijkt dat enkel inzake jaargemiddelde impact 
er sprake kan zijn van een beperkte impact. 

Tabel 109 Worst case impact werfverkeer door 100 transportbewegingen elke dag gedurende een 
gans jaar (2020) 

 

Teneinde eventuele hinder zoveel mogelijk te beperken is het aangewezen om duidelijk 
afgebakende routes te voorzien van de aan- en afrijdende vrachtwagens. Spreiding van dit 
transport kan er mee voor zorgen dat de impact per wegsegment beperkt blijft.  

Bijkomend dient melding gemaakt van opwaaiend stof dat door het werftransport kan 
veroorzaakt worden indien de (werf)wegen verontreinigd zouden zijn. Dit ziet niet vervat in 
de berekeningen met het CAR-model. Mits de nodige maatregelen en het toepassen van goed 
vakmanschap kan de impact hiervan wel als verwaarloosbaar tot hooguit beperkt beoordeeld 
worden.  Dit kan door: 

 Regelmatig reinigen van verharde wegen (bij voorkeur door nat vegen gezien bij 
droog vegen het vegen zelf ook aanleiding geeft tot een aanzienlijke grotere (fijn) 
stofemissie 

 Bevochtigen van de wegen 

 Beperken van de snelheid 

Tijdens de aanlegfase dient ook rekening gehouden te worden met de tijdelijke stockage van 
afgegraven grond. Ook hier kan stofverstuiving optreden, zeker bij droog en winderig weer. 
Bij het terug afgraven van de opslag voor het uitvoeren van de heraanvulling dient ook 
rekening gehouden te worden met stofverspreiding, zeker indien de bovenlaag zou 

NO2 
[µg/m³]

PM10  
[µg/m³]

PM2.5  
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

Plaats Straatnaam X Y Jaargemid. Jaargemid. Jaargemid. Jaargemid.
10 Kunstlaan 218630 180110 0.3 0.0 0.0 0.0
12 Kunstlaan 218520 180190 0.4 0.1 0.1 0.0

basisproject
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uitgedroogd zijn. Ook hier kan door het nemen van maatregelen (verneveling) de impact 
beperkt worden. 

Ten aanzien van de bouwactiviteiten kan de impact worden beperkt door het nemen van de 
wettelijk voorgeschreven maatregelen zoals opgenomen in Vlarem-II, welke sedert 1/1/2017 
van kracht zijn. 

Samenvattend kan gesteld worden dat bij de aanlegfase: 

 De impact van werfverkeer langs de aan- en afvoerwegen als verwaarloosbaar kan 
aanzien worden, behoudens ten aanzien van opwaaiend stof bij transporten over 
onverharde en/of vervuilde (werf)wegen (score 0). 

 De impact enkel in de onmiddellijke nabijheid van de werfzone verwacht wordt 

 Maatregelen inzake beperken van stofhinder de impact aanzienlijk kunnen beperken 

8.3.4.2 Basisalternatief - exploitatiefase  

8.3.4.2.1 Impact verkeersemissies 

De impact van het lokale verkeer wordt op basis van modelberekeningen in kaart gebracht. 
De gehanteerde aannames en de resultaten van de modelberekeningen worden opgenomen 
in bijlage 2. 

Uit deze modelberekeningen kan ten aanzien van de luchtkwaliteit langsheen de relevante 
wegsegmenten afgeleid worden dat er voor de in rekening gebrachte wegsegmenten: 

 Voldaan wordt aan de huidige luchtkwaliteitsgrenswaarden, en dit zowel aan de 
jaargemiddelde grenswaarden als toegelaten aantal overschrijdingen van de 
uurgemiddelde NO2 en daggemiddelde PM10 grenswaarde 

 Inzake PM2,5 wordt ook voldaan aan de blootstellingsindex van 15,2 μg/m3 waaraan 
in 2020 zou moeten voldaan worden. 

 Voor enkele wegsegmenten benadert de jaargemiddelde NO2 concentratie de 
grenswaarde. Dit is enkel het geval voor enkele segmenten langs de R70. Dit zijn ook 
de enige segmenten waarvoor inzake NO2 meer dan 80% van de 
luchtkwaliteitsgrenswaarde is ingevuld. 

 Enkel inzake NO2 wordt een relevante impact berekend, waarbij voor een aantal 
wegsegmenten een beperkt negatief tot negatief effect berekend wordt (score 
-1 à -2). 

 Inzake PM worden geen relevante verschillen berekend (score 0). 
 Inzake jaargemiddelde EC-concentratie wordt een impactbijdrage van 0 à 0,1 

µg/m³ berekend (resulteert in een verhoogde impact van maximaal zo’n 10% van de 
huidige belasting), wat als beperkt negatief tot negatief effect beoordeeld wordt 
(score -1 à -2) 
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Tabel 110 Relatieve impactbijdrage verkeer bij basisproject, berekend in % t.o.v. de 
luchtkwaliteitsgrenswaarden of beoordelingswaarde voor toetsing aantal daggemiddelde 
overschrijdingen inzake PM10 

 

Rekening houdend met de modelresultaten en de literatuurgegevens kan tevens aangegeven 
worden dat de impact inzake: 

 UFP, net zoals deze van NO2, kan aanzien worden als beperkt negatief tot negatief 
 SO2, VOS, PAK’s, CO en zware metalen de impact eerder als verwaarloosbaar tot 

hooguit beperkt negatief dient beschouwd te worden, en zeker niet zal leiden tot het 
optreden van overschrijdingen van grenswaarden. 

Conclusies m.b.t. impact wegverkeer: 
 Beperkt negatieve impact voor segmenten Kunstlaan (10-12), R70 noord en west 

(14-20) en Luikersteenweg zuid en noord (37-38-40-41-43-44) 
 Negatieve impact voor segmenten Stadsomvaart West (13), R70 zuid en oost (15-

18), Toekomststraat (19-28-29-32) en Luikersteenweg oost en noord (34-35). 

NO2 PM10  PM2.5  

Plaats Straatnaam X Y Jaargemid. Jaargemid. Jaargemid.
10 Kunstlaan 218630 180110 1.5 0.3 0.5
12 Kunstlaan 218520 180190 2.5 0.3 1.0
13 Stadsomvaart west 218520 180100 3.5 0.6 1.0
14 R70 noord 218470 180290 1.3 0.3 0.0
15 R70 zuid 218400 180190 3.5 0.6 0.5
18 R70  oost 218240 180130 3.5 1.0 0.5
19 Toekomststraat 218190 180070 6.0 1.3 1.5
20 R70 west 218120 180110 1.7 0.3 0.5
28 Toekomststraat Noord 218210 180020 4.3 1.0 1.0
29 Toekomststraat zuid 218220 179950 6.3 1.0 1.0
30 Stadsomvaart 218290 180020 1.3 0.3 0.5
32 Toekomststraat 218210 179860 6.3 1.0 1.0
34 Luikersteenweg oost 218210 179780 3.3 0.6 0.5
35 Luikersteenweg noord 218260 179710 3.5 0.6 0.5
36 Oude Luikerbaan 218350 179680 0.0 0.0 0.0
37 Luikersteenweg zuid 218330 179610 3.0 0.6 0.5
38 Luikersteenweg noord 218550 179290 2.0 0.6 0.5
39 Lentestraat 218620 179270 0.0 0.0 0.0
40 Luikersteenweg zuid 218610 179200 2.0 0.3 0.5
41 Luikersteenweg noord 218670 179130 2.0 0.3 0.5
43 Luikersteenweg zuid 218700 179070 2.0 0.3 0.5
44 Oude Luikerbaan noord 218800 179450 0.0 0.0 0.0
45 Kroonwinningstraat 218910 179390 0.0 0.0 0.0
46 Oude Luikerbaan zuid 218850 179290 0.0 0.0 0.0
47 Lentestraat 218740 179340 0.0 0.0 0.0
48 Kroonwinningstraat 218190 179320 0.0 0.0 0.0

impact > 3% grenswaarde

relatief verschil basis project min referentie 
situatie t.o.v. grens/beoordelingswaarde
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8.3.4.2.2 Impact t.h.v. parkings 

Voor de impactbeoordeling wordt rekening gehouden met volgende ruwe raming qua in- en 
uitrijdende wagens: 

 Aantal bewegingen per dag voor de ondergrondse parking: 2032 ingaande + 
2032 uitgaande bewegingen (uitgaand van 508 parkeerplaatsen, dus hier zit ook 
een deel van het bestaande verkeer in vervat).   

 Voor de abonnementenparking (op maaiveldniveau) gaat het om 550 bijkomende 
ingaande en 550 bijkomende uitgaande bewegingen per dag.  

T.h.v. de parking op maaiveldniveau kan gesteld worden dat de emissies die op deze parking 
ontstaan enerzijds zeer beperkt zullen zijn omwille van het zeer beperkt aantal bewegingen, 
en anderzijds dat deze emissies bijkomend aanzienlijk ruimtelijk gespreid worden over de 
volledige oppervlakte van deze parking. Er wordt dan ook nauwelijks  impact verwacht in de 
omgeving van de parking van de emissies die op deze parking ontstaan. 

M.b.t. de ondergrondse parking dient rekening gehouden te worden met een iets groter aantal 
parkeerbewegingen, maar vooral met een meer geconcentreerd voorkomende emissie t.h.v. 
de ventilatiepunten. Het debiet van deze emissie is hierbij wel sterk afhankelijk van de 
intensiteit waarmee de wagens in- en uitrijden, gezien de emissie gestuurd wordt op basis 
van CO-metingen (omwille van veiligheidsaspect in de parking). De maximale luchtafvoer zou 
hierbij 6 x 288.000 m³/u bedragen. Deze piekafvoer (RWA: rookgas en warmte afvoer) is 
enkel van toepassing bij calamiteiten. Bij normaal bedrijf liggen de afzuigdebieten aanzienlijk 
lager. 

De emissies worden hierbij over meerdere uitlaatpunten verdeeld (6 afvoerschachten). 
Omwille van deze ruimtelijke verdeling over verschillende afvoerpunten wordt ook de impact 
op de luchtkwaliteit beperkt. 

In de onmiddellijke omgeving van de uitlaatpunten is een beperkt negatieve impact op de 
luchtkwaliteit te verwachten (score -1). Op iets verdere afstand daalt de impact snel tot een 
verwaarloosbaar effect. In de mate dat de uitlaatpunten zich hoger situeren zal de impact op 
omgevingsniveau nog verder afnemen. 

8.3.4.3 Locatiealternatief - aanlegfase 

Voor de aanlegfase wordt geen relevant verschil verwacht tussen het basisalternatief en het 
locatiealternatief. 

8.3.4.4 Locatiealternatief - exploitatiefase 

8.3.4.4.1 Impact verkeersemissies 

De impact van het lokale verkeer wordt op basis van modelberekeningen in kaart gebracht. 
De gehanteerde aannames en de resultaten van de modelberekeningen worden opgenomen 
in bijlage 2. 

Uit deze modelberekeningen kan ten aanzien van de luchtkwaliteit langsheen de relevante 
wegsegmenten afgeleid worden dat er voor de in rekening gebrachte wegsegmenten: 

 Voldaan wordt aan de huidige luchtkwaliteitsgrenswaarden, en dit zowel aan de 
jaargemiddelde grenswaarden als toegelaten aantal overschrijdingen van de 
uurgemiddelde NO2 en daggemiddelde PM10 grenswaarde 
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 Inzake PM2,5 wordt ook voldaan aan de blootstellingsindex van 15,2 μg/m3 waaraan 
in 2020 zou moeten voldaan worden. 

 Voor enkele wegsegmenten benadert de jaargemiddelde NO2 concentratie de 
grenswaarde. Dit is enkel het geval voor enkele segmenten langs de R70. Dit zijn ook 
de enige segmenten waarvoor inzake NO2 meer dan 80% van de 
luchtkwaliteitsgrenswaarde is ingevuld. 

 Enkel inzake NO2 wordt een relevante impact berekend, waarbij voor een aantal 
wegsegmenten een beperkt negatief tot negatief effect berekend wordt (score -1 à 
-2). 

 Inzake PM worden geen relevante verschillen berekend (score 0), behoudens voor 
segment 13 en 19 (Stadsomvaart west en Toekomststraat) waarvoor een beperkt 
negatief effect berekend wordt (score -1). 

 Inzake jaargemiddelde EC-concentratie wordt een impactbijdrage van 0 à 0,2 
µg/m³ voor een aantal wegsegmenten als beperkt negatief tot negatief beoordeeld 
(score -1 à -2). Zeker voor segment 13 (Stadsomvaart west) kan een negatief effect 
toegekend wordt op basis van een jaargemiddeld verschil van 0,2 µg/m³ (score -2). 
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Tabel 111 Relatieve impactbijdrage verkeer bij locatie alternatief, berekend in % t.o.v. de 
luchtkwaliteitsgrenswaarden of beoordelingswaarde voor toetsing aantal daggemiddelde 
overschrijdingen inzake PM10 

 

Rekening houdend met de modelresultaten en de literatuurgegevens kan tevens aangegeven 
worden dat de impact inzake: 

 UFP, net zoals deze van NO2, kan aanzien worden als beperkt negatief tot negatief 
 SO2, VOS, PAK’s, CO en zware metalen de impact eerder als verwaarloosbaar tot 

hooguit beperkt negatief dient beschouwd te worden, en zeker niet zal leiden tot het 
optreden van overschrijdingen van grenswaarden. 

Conclusies m.b.t. impact wegverkeer: 

 Beperkt negatieve impact voor segmenten Kunstlaan (12), R70 oost, zuid en west 
(15-18-20) en Luikersteenweg oost, zuid en noord (34-35-37-38-40-41-43-44) 

NO2 PM10  PM2.5  

Plaats Straatnaam X Y Jaargemid. Jaargemid. Jaargemid.
10 Kunstlaan 218630 180110 1.0 0.0 0.0
12 Kunstlaan 218520 180190 2.5 0.3 0.5
13 Stadsomvaart west 218520 180100 9.3 1.9 2.0
14 R70 noord 218470 180290 1.0 0.0 0.0
15 R70 zuid 218400 180190 1.7 0.3 0.5
18 R70  oost 218240 180130 2.3 0.6 0.5
19 Toekomststraat 218190 180070 6.0 1.3 1.5
20 R70 west 218120 180110 1.0 0.3 0.5
28 Toekomststraat Noord 218210 180020 3.3 0.6 1.0
29 Toekomststraat zuid 218220 179950 5.2 1.0 1.0
30 Stadsomvaart 218290 180020 0.8 0.0 0.0
32 Toekomststraat 218210 179860 5.2 1.0 1.0
34 Luikersteenweg oost 218210 179780 2.8 0.6 0.5
35 Luikersteenweg noord 218260 179710 2.5 0.6 0.5
36 Oude Luikerbaan 218350 179680 1.0 0.3 0.0
37 Luikersteenweg zuid 218330 179610 2.3 0.3 0.5
38 Luikersteenweg noord 218550 179290 1.3 0.3 0.0
39 Lentestraat 218620 179270 1.3 0.3 0.5
40 Luikersteenweg zuid 218610 179200 2.0 0.3 0.5
41 Luikersteenweg noord 218670 179130 2.3 0.3 0.5
43 Luikersteenweg zuid 218700 179070 2.5 0.3 0.5
44 Oude Luikerbaan noord 218800 179450 1.5 0.0 0.5
45 Kroonwinningstraat 218910 179390 0.8 0.3 0.0
46 Oude Luikerbaan zuid 218850 179290 0.5 0.0 0.0
47 Lentestraat 218740 179340 0.8 0.3 0.5
48 Kroonwinningstraat 218190 179320 0.5 0.3 0.5

impact > 3% grenswaarde

relatief verschil locatie alternatief min referentie 
situatie t.o.v. grens/beoordelingswaarde
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 Negatieve impact voor segmenten Stadsomvaart West (13), Toekomststraat (19-28-
29-32)  

8.3.4.4.2 Impact t.h.v. parkings 

Behoudens de locatie waar de emissies te wijten aan het parkeren wijzigt, worden geen 
verschillen verwacht t.o.v. de situatie besproken in het basisscenario. 

In de mate dat er minder ondergrondse parkeerbewegingen zijn (in het locatie alternatief zou 
de rotatieparking zowel boven- als ondergronds zijn), zal ook de ventilatie emissie afnemen. 
Vlakbij de ventilatie monden is er ook bij dit locatie alternatief sprake van een beperkt 
negatieve impact die snel afneemt met de afstand tot de emissiepunten. 

8.3.4.5 Beoordeling verkeersemissies 

Op basis van de berekeningen met IFDM-traffic kan een overzicht gegeven worden van de 
verkeersemissies voor de beoordeelde wegen. 

Het basisalternatief leidt hierbij tot een toename van de verkeersemissies binnen het 
modelgebied met zowat 4%. T.o.v. de totale emissies binnen het studiegebied kan deze 
toename als zeer beperkt aanzien worden (score -1).  

Bij het locatie alternatief wordt een hogere emissie verwacht. De toename t.o.v. de referentie 
bedraagt hierbij grootte orde 7%, wat nog steeds een zeer beperkt negatief effect is (score -
1). 

Tabel 112 : Overzicht van de verkeersemissies inzake polluenten binnen het modelgebied 

  referentie 
basis- 

alternatief 
locatie- 

alternatief 
toename 

basis tov ref. 
toename 

locatie tov ref. 

relatieve 
toename 

basis 

relatieve 
toename 

locatie 

  kg/jaar kg/jaar kg/jaar kg/jaar kg/jaar % tov ref. % tov ref. 

PM25 545 567 585 21.9 39.6 4.0 7.3 

NOX 9203 9573 9871 370.6 668.2 4.0 7.3 

PM10 807 840 866 33.1 58.8 4.1 7.3 

SO2 38 40 41 1.5 2.8 3.9 7.2 

NO2 2940 3053 3152 113.1 212.1 3.8 7.2 

EC 149 154 159 5.8 10.8 3.9 7.2 

NH3 72 74 77 2.8 5.2 3.9 7.2 

VOC 2357 2447 2527 89.5 169.7 3.8 7.2 

Tabel 113 : Overzicht van de klimaatrelevante verkeersemissies binnen het modelgebied 

  referentie 
basis- 

alternatief 
locatie- 

alternatief 
toename 

basis tov ref. 
toename 

locatie tov ref. 

relatieve 
toename 

basis 

relatieve 
toename 

locatie 

  kg/jaar kg/jaar kg/jaar kg/jaar kg/jaar % tov ref. % tov ref. 

CH4 54 57 58 2.3 4.0 4.2 7.3 

CO2.TOTAL 4066630 4235203 4363154 168573 296524 4.1 7.3 

N2O 192 201 207 8.1 14.1 4.2 7.3 
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8.3.4.6 Totaaloverzicht milieueffecten 

In de aanlegfase is er geen verschil vast te stellen tijdens beide alternatieven, aangezien de 
aanlegwerken evenveel werftransport teweeg zullen brengen. In de exploitatiefase is er wel 
een verschil vast te stellen tussen het locatiealternatief t.o.v. het basisalternatief, enerzijds 
naar het wegverkeer dat gegenereerd wordt en anderzijds inzake de emissies die vrijkomen 
ter hoogte van de parkings. 

8.3.4.6.1 Impact wegverkeer 

Het locatie alternatief scoort voor een aantal wegsegmenten (langs de R70 -segmenten 15 en 
18) significant positiever, voor andere (Stadsomvaart west -segment 13, Lentestraat –
segment 39 en Oude Luikerbaan noord -segment 44) dan weer significant negatiever dan het 
basisalternatief. Voor de andere segmenten kan het verschil, rekening houdend met de 
onzekerheden als minder significant aanzien worden. De verschillen situeren zich vnl. ten 
aanzien van NO2.  

Gezien in de verdere toekomst ervan kan uitgegaan worden dat de emissies gelinkt met 
wegverkeer nog aanzienlijk zullen afnemen kan gesteld worden dat ook het verschil tussen 
beide alternatieven in de verdere toekomst zullen afnemen. 

Tabel 114 Verschil impact tussen locatie alternatief en basisalternatief (2020) 

 

8.3.4.6.2 Impact emissies thv parkeerplaatsen  

Er wordt tussen de twee alternatieven geen significant verschil qua grootte van de impact 
verwacht. Uiteraard is de locatie waar de beperkt negatieve impact zich zal voordoen 

NO2 
[µg/m³] NO2 

PM10  
[µg/m³] PM10 

PM2.5  
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

Plaats Straatnaam X Y Jaargemid.

# Overschrij-
dingen uur 

GW Jaargemid.

# Overschrij-
dingen dag 

GW Jaargemid. Jaargemid.
10 Kunstlaan 218630 180110 -0.2 0 -0.1 0 -0.1 -0.1
12 Kunstlaan 218520 180190 0.0 0 0.0 0 -0.1 -0.1
13 Stadsomvaart west 218520 180100 2.3 0 0.4 1 0.2 0.1
14 R70 noord 218470 180290 -0.1 0 -0.1 0 0.0 0.0
15 R70 zuid 218400 180190 -0.7 0 -0.1 0 0.0 -0.1
18 R70  oost 218240 180130 -0.5 0 -0.1 0 0.0 -0.1
19 Toekomststraat 218190 180070 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
20 R70 west 218120 180110 -0.3 0 0.0 0 0.0 0.0
28 Toekomststraat Noord 218210 180020 -0.4 0 -0.1 0 0.0 0.0
29 Toekomststraat zuid 218220 179950 -0.4 0 0.0 0 0.0 0.0
30 Stadsomvaart 218290 180020 -0.2 0 -0.1 0 -0.1 0.0
32 Toekomststraat 218210 179860 -0.4 0 0.0 0 0.0 0.0
34 Luikersteenweg oost 218210 179780 -0.2 0 0.0 0 0.0 0.0
35 Luikersteenweg noord 218260 179710 -0.4 0 0.0 0 0.0 0.0
36 Oude Luikerbaan 218350 179680 0.4 0 0.1 0 0.0 0.0
37 Luikersteenweg zuid 218330 179610 -0.3 0 -0.1 0 0.0 -0.1
38 Luikersteenweg noord 218550 179290 -0.3 0 -0.1 -1 -0.1 0.0
39 Lentestraat 218620 179270 0.5 0 0.1 0 0.1 0.1
40 Luikersteenweg zuid 218610 179200 0.0 0 0.0 0 0.0 0.0
41 Luikersteenweg noord 218670 179130 0.1 0 0.0 0 0.0 0.0
43 Luikersteenweg zuid 218700 179070 0.2 0 0.0 0 0.0 0.0
44 Oude Luikerbaan noord 218800 179450 0.6 0 0.0 0 0.1 0.0
45 Kroonwinningstraat 218910 179390 0.3 0 0.1 1 0.0 0.1
46 Oude Luikerbaan zuid 218850 179290 0.2 0 0.0 1 0.0 0.0
47 Lentestraat 218740 179340 0.3 0 0.1 0 0.1 0.1
48 Kroonwinningstraat 218190 179320 0.2 0 0.1 0 0.1 0.1

relevant positief effect locatie alternatief t.o.v. basisalternatief
relevant negatief effect locatie alternatief t.o.v. basisalternatief

verschil  locatie alternatief min basisalternatief
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verschillend gezien deze afhangt van de locatie waar de ventilatie emissies vanuit de 
ondergrondse parkeergarage vrijkomen. 

In Tabel 115 worden voor basisalternatief en locatiealternatief de scores voor de verschillende 
effecten weergegeven. 

Tabel 115 Totaaloverzicht milieueffecten – Lucht 

  Basisalternatief Locatiealternatief 

Aanleg  0 0 

Exploitatie Verkeersemissies - NO2 -1/-2 -1/-2 

Verkeersemissies - PM2,5 – PM10 0 0 

Verkeersemissies - EC -1/-2 -1/-2 

Klimaatgerelateerde emissies -1 -1 

Emissies thv parkings -1 -1 

 

8.3.5 Ontwikkelingsscenario’s 

8.3.5.1 Ontwikkeling van de huidige parkeerzone achter het cultureel centrum 

In dit ontwikkelingsscenario neemt de verkeersgeneratie en bijhorende parkeerbehoefte 
enigszins toe en kan dit volgens de deskundige mobiliteit leiden tot aantrekking van verkeer 
via de Casterstraat. Voor de Casterstraat wordt bij de realisatie van het project op zich slechts 
een verwaarloosbare impact verwacht. Bij extra verkeersgeneratie via deze weg kan er 
aangenomen worden dat er op dat ogenblik een beperkt negatieve impact kan ontstaan.   

Tussen het basis- en het locatiealternatief wordt geen significant verschil verwacht. 

8.3.5.2 Ontwikkeling van de nieuwe parkeerzone aan de Oude Luikerbaan 

De verkeersintensiteiten in de omgeving van de Oude Luikerbaan zullen door deze 
ontwikkeling wel toenemen.  

Voor het basisalternatief wordt niet verwacht dat langsheen de Oude Luikerbaan en de 
aanpalende wegen zoals Lentestraat, Kroonwinningstraat en Daniëlstraat, in dit 
ontwikkelingsscenario de drempel van verwaarloosbaar naar beperkt negatief effect zal 
overschreden worden. 

De beperkt negatieve impact die voor de Oude Luikerbaan berekend wordt bij het locatie-
alternatief zal nog versterkt worden door de toegenomen verkeersintensiteiten ten gevolge 
van de ontwikkeling. Ook het beperkt negatief effect langs de Lentestraat zal versterkt worden. 
Er wordt echter niet verwacht dat de drempel tussen beperkt negatief effect en negatief effect 
zal overschreden worden voor beide wegen. Mogelijks kan het verwaarloosbare effect langs 
de Kroonwinningstraat en de Daniëlstraat toenemen tot een beperkt negatief effect.  
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8.3.6 Milderende maatregelen 

Gezien voor een aantal wegsegmenten de luchtkwaliteitsgrenswaarde inzake NO2 voor meer 
dan 80% ingevuld wordt dienen in feite milderende maatregelen onderzocht te worden, en dit 
niettegenstaande het project niet leidt tot overschrijdingen van de grenswaarden.  

Teneinde te voldoen aan de wettelijke grenswaarden is er dus in feite geen verplichting om 
mildering te onderzoeken, maar wel omwille van de bepalingen opgenomen in het 
Richtlijnenboek lucht van de dienst MER (zie beoordelingskader opgenomen bij methodiek). 

In wat volgt worden diverse mogelijke maatregelen opgenomen waarvan verschillende 
desgevallend op korte termijn implementeerbaar zijn. 

In feite kan men stellen dat het beperken van het aandeel wegverkeer dat aangetrokken wordt 
door de parkeergarage door de initiatiefnemer kan beïnvloed worden. Dit zou bvb. kunnen 
door een kleinere parkeergarage te voorzien. In hoever dit evenwel zal leiden tot een lagere 
impact in de omgeving is evenwel niet met zekerheid te stellen gezien beperking van het 
parkeeraanbod kan leiden tot extra zoekverkeer, met bijhorende extra emissies/impact tot 
gevolg. De effecten van de vermelde maatregel kan zonder modelberekeningen inzake 
mobiliteit dan ook niet éénduidig beoordeeld worden. 

Globaal gezien kan gesteld worden dat promoten van alle maatregelen die ertoe leiden dat 
meer gebruik gemaakt wordt van alternatieve vervoersmiddelen (stappen, fietsen, openbaar 
vervoer) kan leiden tot een lager aandeel wegverkeer en een lagere impact. Ook dit is niet 
zonder meer modelmatig in kaart te brengen. Er kan echter wel aangegeven worden dat de 
substitutie van verplaatsingen met klassieke voertuigen door alternatieven wel aanzienlijk 
moet zijn vooraleer een substantiële afname van de impact verwacht kan worden. 

Door het hanteren van bvb gedifferentieerde parkeertarieven, het voorzien van een (groot) 
aantal oplaadplaatsen voor zowel (brom)fietsen, moto’s als voertuigen kan mogelijks een 
positief effect genereren ten aanzien van het gebruik van elektrische voertuigen, waardoor de 
relatieve emissies/impact kan afnemen. Ook het effect van deze maatregel is niet zonder meer 
kwantitatief in kaart te brengen. Er kan echter wel aangegeven worden dat de substitutie van 
klassieke voertuigen door elektrische alternatieven wel aanzienlijk moet zijn vooraleer een 
substantiële afname van de impact verwacht kan worden. 

Alle maatregelen die zorgen voor een vlotte doorstroming van het verkeer, zodat afremmen 
en opnieuw optrekken zoveel mogelijk vermeden wordt, heeft ook een positief effect op de 
emissies/impact. Ook dit effect is niet zonder meer modelmatig in kaart te brengen. 

Om de emissies in de parkeergarage zelf te beperken zijn, behoudens het promoten van 
alternatief verkeer, nog bijkomende maatregelen mogelijk: 

 Gebruik van een parkeergeleidingssysteem met duidelijke aanduiding van de locatie 
van beschikbare plaatsen 

 Voorzien van voldoende grote parkeerstroken waardoor het aandeel manoeuvreren 
sterk kan beperkt worden 

 Voorzien dat de ventilatie emissies op een voldoende hoogte vrijkomen  zodat een 
betere dispersie optreedt. 

Ook de impact van deze maatregelen is niet zonder meer modelmatig in kaart te brengen. 
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Niettegenstaande de vermelde maatregelen kunnen leiden tot lagere emissies/impact wordt 
niet verwacht dat er hierdoor een substantiële wijziging van de impact zal optreden waardoor 
er geen lagere impactscores kunnen toegekend worden na implementatie van deze 
maatregelen. 

8.3.7 Leemten in de kennis 

Er zijn weinig leemten in de kennis die substantieel doorwerken in de impactbeoordeling. 

Het niet beschikbaar zijn van meetgegevens m.b.t. de luchtkwaliteit wordt opgevangen door 
het gebruik van modelgegevens. 

De belangrijkste leemte in de kennis betreft het niet beschikbaar zijn van emissiefactoren 
verbonden aan de emissies die optreden op de parking en in de parkeergarage, en éénduidige 
gegevens m.b.t. de ventilatie van de ondergrondse parkeergarage. Op basis van een experten 
beoordeling wordt het alsnog mogelijk geacht om de impact t.h.v. de parkings voldoende 
kwalitatief te beoordelen. 

Wegens ontbreken van modelgegevens mobiliteit kan de impact van de voorgestelde 
milderende maatregelen niet kwantitatief in kaart gebracht worden zoals bij het 
Richtlijnenboek Lucht van de dienst MER aangegeven wordt. 

8.3.8 Voorstellen tot monitoring 

Er wordt geen specifieke monitoring noodzakelijk geacht. 

8.4 Discipline Geluid en Trillingen 

8.4.1 Methodiek 

Het doel van de MER-discipline geluid is na te gaan in hoeverre de verkeersafwikkeling van 
het bestemmingsverkeer op de toegangsweg van en naar het parkeergebouw de leefbaarheid, 
i.c. geluidsbelasting, in de huidige omgeving zal beïnvloeden. Eén van de indicatoren met 
betrekking tot de huidige leefbaarheid, betreft het geluidsniveau dat toekomt aan 
geluidsgevoelige receptoren, zoals woningen – ziekenhuizen (Virga Jesse) – rustoorden – 
scholen - …, en aan stilte behoevende gebieden (stadspark). De bepaling van de bestaande 
geluidsbelasting in het studiegebied geschiedt aan de hand van in-situ geluidsmetingen ter 
plaatse van enkele geluidsgevoelige receptoren binnen de potentiële impactzone tot het 
projectgebied (parkeergebouw en toegangsweg ‘kleine ring - Kunstlaan’). 

8.4.1.1 Beschrijving van de milieueffecten 

Wegverkeerslawaai 

Ter beschrijving van de geplande toestand wordt het rekenmodel voor de referentiesituatie 
aangepast volgens het uitvoeringsconcept. De bedoeling van het rekenmodel is een beeld te 
verkrijgen van de te verwachten geluidsbijdrage als gevolg van de exploitatie van het 
ondergrondse parking.  

Het rekenmodel wordt geometrisch opgebouwd volgens de geografische inplanting van het 
ondergronds parkeergebouw en zijn ontsluitingswegen. Bij de opbouw van het rekenmodel 
wordt rekening gehouden met de gegevens rond verkeersgeneratie, inplanting, 
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omgevingsreliëf, gebouwen, bodemgebied, vegetatie en dempingsfactoren bij de 
geometrische geluidsuitbreiding. Het akoestisch voorspellingsprogramma steunt op de 
methodiek beschreven volgens de Nederlandse Standaard Reken- en Meetvoorschriften voor 
wegverkeerslawaai – Standaardrekenmethode II, met aanpassing van de 
wegdekcorrectietermen voor Vlaanderen. Dit is in het geactualiseerd MER richtlijnenboek voor 
de discipline geluid aangegeven als aanbevolen rekenmethode voor de berekening van het 
wegverkeerslawaai (hoofdstuk 6.3.2 “Wegverkeer”, pagina 36). De berekeningsresultaten 
geven voor de omgeving de te verwachten geluidsbelasting door wegverkeerslawaai op de 
toegangsweg (rekenparameter conform het toetsingskader - Lden en Lnight). 

Technische installaties 

Het ondergronds parkeergebouw zal worden uitgerust met technische installaties, waarbij de 
in open lucht emitterende geluidsbronnen relevant zijn voor potentiële geluidshinder. Het 
parkeergebouw wordt uitgerust met een afzuiginstallatie voor rookgassen. In deze studie 
wordt het effect onderzocht aangaande de inplanting van de vaste geluidsbronnen t.o.v. de 
geluidsgevoelige receptoren (woningen en het ziekenhuis ‘Virga Jesse’). Er wordt uitgegaan 
van de voorziene inplanting van de geluidsbronnen, het aantal, de type-waarden voor 
gebruikelijke geluidsemissie van de bronnen (literatuurgegevens van vergelijkbare situaties) 
en de afstand tussen de bron-ontvanger. 

Aanlegfase: 

Naast de effecten van de exploitatiefase wordt ook aandacht besteed aan de effecten tijdens 
de aanlegfase. Tijdens de bouwwerkzaamheden worden geluids- en/of trillingsemitterende 
machines ingeschakeld in verschillende werfzones en op verschillende tijdsstippen in de 
realisatieperiode. Het inschakelen van geluidsbronnen zal een wijziging veroorzaken van het 
omgevingsgeluid. Het inschakelen van trillingsveroorzakende bronnen kan eventueel 
aanleiding geven tot trillingshinder voor personen in gebouwen of in extreme gevallen tot 
mogelijke schade aan de structurele integriteit van het trillingsgevoelig gebouw. 

Voor de effectbepaling wordt onderscheid gemaakt in de hoofdingrepen (fasering van de 
werken). Naast de geluidsimpact van de werktuigen binnen het projectgebied wordt ook de 
impact onderzocht van het gerelateerde werfverkeer op het al aanwezige wegverkeersgeluid.  

Voor de geluidsgevoelige receptoren nabij de bouwplaats wordt de te verwachten 
geluidsbelasting beschreven voor de relevante geluidsbronnen in de kritische werffases en 
voor het werfverkeer van en naar het projectgebied.  

Toetsing aan het significantiekader opgenomen in het geactualiseerde richtlijnenboek voor de 
discipline geluid en trillingen, thema Industrie, dient voor aanlegfases niet te worden 
uitgevoerd. Desalniettemin, kunnen de effecten kwantitatief ten opzichte van het 
referentieniveau worden beoordeeld. 

8.4.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline geluid en trillingen (receptor mens) wordt in de eerste 
plaats bepaald door de afbakening van het plangebied en de verkeersafwikkeling vanaf de 
invalswegen en de voornaamste toegangswegen tot de beschouwde alternatieven.  

De milieueffecten worden bepaald voor de omliggende woningen tot het plangebied en de 
voornaamste toegangswegen.  
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In onderstaande figuur wordt het studiegebied voor de discipline geluid en trillingen (receptor 
mens) indicatief weergegeven. 

 

Figuur 43 Studiegebied voor de discipline Geluid en Trillingen 

 

8.4.3 Beschrijving van de referentiesituatie (2020) 

8.4.3.1 Inventarisatie omgevingsgeluid 

Voor de inventarisatie van het geluidsklimaat binnen het studiegebied worden oordeelkundige 
meetplaatsen gedefinieerd aan de meest belastende gevel van de eerstelijnsbebouwing. De 
geluidsgevoelige receptoren in de omgeving van het projectgebied betreffen woningen aan de 
kleine ring (Guffenslaan) en de Kunstlaan gelegen, het ziekenhuis ‘Virga Jesse’ en het 
stadspark. De meetpunten worden naar locaties zodanig gekozen dat een representatieve 
indicatie ontstaat van de bestaande geluidsbelasting aan geluidsgevoelige receptoren nabij 
het projectgebied en zijn toegangsweg. 

Er worden kort- en langlopende geluidsmetingen uitgevoerd ten aanzien van de vermelde 
geluidsgevoelige receptoren. Voor het studiegebied worden 1 langlopende en 11 kortlopende 
geluidsmetingen opgenomen. 

Gebruikte meetapparatuur  

De geluidsmetingen werden uitgevoerd met 2 sonometers SVANTEK type 971. De Svantek 
sonometers maken gebruik van een aco pacific ½ inch microfoon type 7052E.  

De meetinstrumenten zijn van het type I en voldoen aan de wettelijke bepalingen. De 
meettoestellen werden vooraf gekalibreerd met behulp van een ijkbron type 4231 van Brüel 
& Kjaer. Deze meetapparatuur voldoet aan de eisen gesteld in de IEC-publicatie 804. De 
meetfout op de gemeten geluidsdrukniveaus bedraagt ± 1 dB(A). 



 

228       P.009245| Project-MER Ondergrondse parking Kunstlaan Hasselt 

Meetomstandigheden en meteorologische gegevens 

Op het vaste meetpunt (= langlopende geluidsmeting) werden de geluidsdrukniveaus continu 
gemeten gedurende 7 dagen, inclusief 2 weekenddagen.  

De geluidsmetingen werden uitgevoerd voor windsnelheden lager of gelijk aan 5 m/s en bij 
afwezigheid van neerslag. Indien tijdens de meetcampagne niet aan deze stelling werd 
voldaan, werden de meetresultaten van de betreffende tijdstippen geëlimineerd bij de 
evaluatie van het omgevingsgeluid. 

8.4.3.1.1 Meetresultaten en toetsing aan de milieukwaliteitsnormen/gedifferentieerde 
referentiewaarden wegverkeer 

Langlopende geluidsmetingen 

Langlopende geluidsmetingen hebben, aanvullend op kortlopende geluidsmetingen, 
informatie over de variabele geluidsbelasting in de verschillende dagdelen (overdag, ’s avonds, 
’s nachts, tijdens spitsuren), alsmede wordt een representatieve weergave bekomen van de 
gemiddelde geluidsbelasting per dagdeel tijdens week- en weekenddagen, zodat occasionele 
effecten worden uitgevlakt in de gemiddelde geluidswaarden. Voor de langlopende 
geluidsmeting wordt een meetduur van 1 week (5 werkdagen en 2 weekenddagen) 
vooropgesteld. 

Bij de analyse van de meetdata wordt nagegaan in hoeverre de milieukwaliteit28  
(omgevingsgeluid) in de huidige omgeving ten aanzien van geluidsgevoelige receptoren en 
stilte behoevende gebieden (woningen en stadspark) beter of slechter is dan de 
leefbaarheidscriteria met betrekking tot geluid (Vlarem II milieukwaliteitsnormen). 

Daarnaast geeft de geïnventariseerde geluidsdata aan welke geluidsbijdrage t.g.v. het 
geplande project toelaatbaar is teneinde (bijkomende) geluidshinder te voorkomen. 

Er werd gedurende 1 week (13/04/2016-19/04/2016) gemeten op het voorterras van het 
appartementsgebouw aan de Kunstlaan nr. 8 (bron afbeelding: Streetview Google Earth). De 
bebouwing aan de Kunstlaan is vooral gekenmerkt door woonblokken met op het gelijkvloers 
commerciële functies. De meethoogte werd afgestemd op de hoogte van de eerste 
woonfuncties, halverwege het wegsegment ‘projectgebied – kruispunt Guffenslaan’. 

                                                
28 Op basis van duurzame ontwikkeling en de bescherming van een gezond leefmilieu in Vlaanderen (in uitvoering 

van de kaderwet van 18 juli 1973 betreffende de bestrijding van de geluidshinder) werden milieukwaliteitsnormen 
opgesteld. Er worden daarbij kwaliteitseisen aangegeven waaraan het betrokken onderdeel van het milieu in heel 
het Vlaams Gewest moet voldoen. De milieukwaliteitsnormen werden opgenomen in de wettekst van Vlarem II. 
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Figuur 44 Locatie langlopende geluidsmeting 

 

 

 

Figuur 45 LD1: Voorterras Kunstlaan 8 (13/04/2016 - 19/04/2016) 

Onderstaand wordt het gemiddelde van de parameter L95,1h weergegeven. De parameter 
LA95,1h wordt in de Vlarem II-bepalingen als indicator gebruikt voor de kwantitatieve 
weergave van de huidige milieukwaliteit. Bijkomend wordt voor de meetpunten het 
gemiddelde  Lden en Lnight niveau weergegeven. 
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Tabel 116 Gemiddelde LA95,1h waarde (in (dB(A)) 

Windrichting Gemiddelde LA95,1h waarde (in dB(A)) 

Week Weekend 

Dag Avond Nacht Dag Avond Nacht 
N 54.0 dB(A) -- 44.9dB(A) 49.9 -- -- 

NO -- -- -- -- -- -- 

O 55.0 dB(A) -- -- -- -- -- 

ZO 55.1 dB(A) -- 44.2 dB(A) -- -- -- 

Z 53.7 dB(A) 51.7 dB(A) 44.2 dB(A) -- -- 41.6 dB(A) 

ZW 54.2 dB(A) 52.8 dB(A)  38.5 dB(A) 51.3 dB(A)  41.0 dB(A) 

W 54.8 dB(A) 49.2 dB(A) 40.3 dB(A) 47.2 dB(A) 43.3 dB(A) 38.7 dB(A) 

NW 53.8 dB(A) -- 36.9 dB(A) 49.9 dB(A) 47.6 dB(A) 42.3 dB(A) 

VAR -- -- -- -- -- -- 

windstil 54.3 dB(A) 48.2 dB(A) 38.3 dB(A) -- -- -- 

*gemiddelde 
week+weekend 53.0 dB(A) 48.6 dB(A) 

40.1 dB(A) 
**36.5 

   

* bij deze middeling is geen rekening gehouden met de heersende windrichting 
**gemiddelde van de laagste 4 waarden tijdens de nachtperiode 
 

Het meetpunt is gelegen in een woongebied op minder dan 500m gelegen van een gebied 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen. Het meetpunt is gelegen 
op het voorterras (3de verdieping), uitgevend op de Kunstlaan. Hierbij zijn de 
milieukwaliteitsnormen van 50 dB(A), 45 dB(A) en 45 dB(A) geldig voor respectievelijk de dag-
, avond- en nachtperiode. De gemiddelde LA95,1h waarden (waarden in het vet aangeduid) 
in dit meetpunt liggen voor de dag- en avondperiode boven milieukwaliteitsnorm. In de 
nachtperiode wordt de milieukwaliteitsnorm niet overschreden. 
Het achtergrondgeluid en omgevingsgeluid ter hoogte van dit meetpunt wordt in de huidige 
situatie in belangrijke mate bepaald door wegverkeerslawaai (Kunstlaan). Onderstaand wordt 
het gemeten Lden en Lnight niveau in dB(A) weergegeven voor de gehele meetcampagne 
(13/04/2016 - 19/04/2016). 
 

Lden Lnight 

62.8 52.9 

 
Indien het gemeten Lden en Lnight niveau vergeleken wordt met de gedifferentieerde 
referentiewaarden voor wegverkeersgeluid voor bestaande secundaire en lokale wegen zien 
we dat in de huidige situatie de bovengrens van 65 dB(A) en 55 dB(A) voor resp. 
belastingsindicatoren Lden en Lnight niet overschreden worden, doch wel sterk benaderen. 
 
Kortlopende geluidsmetingen 
 
Een korte meetduur zorgt voor een indicatieve weergave van de geluidsbelasting in een 
bepaalde periode van het etmaal. Voor de kortlopende geluidsmeting werd een meetduur van 
10 minuten binnen de dagperiode (7u-19u) en buiten de spitsuren gehanteerd. 
Er werd op 11 plaatsen gedurende 10 minuten geluidsmetingen uitgevoerd op 19/04/2016 
van 15h40 tem 17h40. Tegelijkertijd vonden ook verkeerstellingen plaats. 
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Figuur 46 Locaties kortlopende geluidsmetingen 

Tabel 117 Meetresultaten kortlopende geluidsmetingen 

Meetpunt Ligging LAeq,10min LA95,10min 

Meetpunt KD1 
Casterstraat – thv Parking Cultureel 

centrum 
64.4 48.3 

Meetpunt KD2 
Kunstlaan - overzijde Cultureel 

centrum 
63.0 51.4 

Meetpunt KD3 Kunstlaan – Stedelijk conservatorium 60.2 49.1 

Meetpunt KD4 Stadspark 47.9 45.1 

Meetpunt KD5 Inrit parking Virga Jesse 55.4 47.8 

Meetpunt KD6 Parking Virga Jesse 50.1 46.4 

Meetpunt KD7 
Stadsomvaart – thv parking Virga 

Jesse 
65.7 43.9 

Meetpunt KD8 Kunstlaan thv Lange duur meetpost 62.5 49.0 

Meetpunt KD9 Kunstlaan thv hogeschool PXL 59.2 48.5 

Meetpunt KD10 Guffenslaan 39 67.8 57.8 

Meetpunt KD11 Guffenslaan 90 67.5 53.1 

 
Een overzicht van de gemiddelde LAeq,10min geluidsniveaus op de verschillende 
meetplaatsen wordt weergegeven in de volgende figuur. 
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Tabel 118 Gemiddelde geluidsbelasting LAeq,10min geluidsniveaus op de verschillende meetplaatsen 

8.4.3.2 Bijdrage wegverkeersgeluid 

Voor de geluidsimpactanalyse ter hoogte van de omwonenden wordt voor de studie van het 
wegverkeerslawaai een numeriek berekeningsmodel aangewend. Vergelijking 
(verschilwaarden) van de berekeningsresultaten van de referentiesituatie met deze van de 
geplande toestand zal hierbij inzicht geven in de impact die er wordt verwacht. De 
berekeningen worden uitgevoerd op basis van de Nederlandse rekenmethode, gepubliceerd 
in “Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai 2002”, genoemd onder 
standaardrekenmethode SRM II. Dit is in het MER-richtlijnenboek, discipline geluid en 
trillingen, aangegeven als toepasbare rekenmethode. 

De referentiesituatie wordt beschreven met behulp van interdisciplinaire gegevensoverdracht 
van de deskundige mens-verkeer waarbij inzicht wordt verkregen in het functioneren van het 
wegennetwerk tijdens de referentiesituatie. Zo wordt voor elk wegsegment rekening 
gehouden met het geluidsvermogen van een type motorvoertuig, met onderscheiding van 
lichte en zware motorvoertuigen, en met de maatgevende verkeersintensiteit en –snelheid per 
voertuigcategorie en per richting. 

Naast geluidsveroorzakende factoren wordt in de rekenmethode rekening gehouden met 
geluidsdempende factoren, waaronder demping door geometrische uitbreiding (bepaald door 
de ligging van de weginfrastructuur t.o.v. de receptor), luchtabsorptie, akoestische 
eigenschappen van het bodemgebied, afscherming en reflecties van gedefinieerde 
(invloedsrijke) objecten (bv. de eerstelijnsbebouwing langs de gesimuleerde wegsegmenten). 
Het milieueffect van de verkeersafwikkeling zal worden onderzocht voor de de 
geluidsbelastingsindicatoren Lden en Lnight (bijlage 2.2.4.1 van Vlarem II). 

In onderstaande paragrafen worden de relevante gegevens voor de berekeningsmodellen voor 
wegverkeer weergegeven: 

Akoestische eigenschappen van het bodemgebied en berekeningsparameters:  
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 Voor het bodemgebied tussen de geluidsbronnen en de ontvanger of waarnemer werd 
in het model een absorptiecoëfficiënt van 0,5 ingegeven (1 = bodemgebied volledig 
zacht, 0 = bodemgebied volledig hard). Voor de luchtdemping en meteocorrectie werd 
gerekend conform de Nederlandse Standaard Rekenmethodiek. 

Waarneemhoogte boven het lokaal maaiveld: 

 Alle berekeningen zijn uitgevoerd voor een waarneemhoogte van 4 m boven het lokaal 
maaiveld. Deze hoogte is representatief voor de eerste verdieping bij de woningen 
(slaapkamerniveau). 

In het rekenmodel werd rekening gehouden met een referentiewegdek DAB 0/16 volgens de 
Nederlandse Rekenmethodiek SRMII. Dit wegdektype is overeenkomstig met de volgende 
Vlaamse wegdektypes: AB 1b, SMA-C, SMA-B,AB 4C en dubbellaags chemisch uitgewassen 
beton (0/6.3mm). 

Het wegverkeerslawaai werd telkens berekend met behulp van het softwareprogramma 
GEOMILIEU V4.1. 

In onderstaande figuur worden de wegsegmenten aangeduid waarmee rekening wordt 
gehouden in het rekenmodel. 

 
Figuur 47 ligging wegsegmenten 

Onderstaand worden de gebruikte verkeersintensiteiten weergeven voor de referentiesituatie. 
Hierbij werd gebruik gemaakt van de afgeleide uurlijkse waarde voor de avondspits.  
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Op onderstaande geluidscontourkaarten wordt de geluidsuitbreiding op een rekenhoogte van 
4 m weergegeven als Lden en Lnight geluidscontouren betreffende het wegverkeerslawaai 
tijdens de referentiesituatie. 

 

 

Figuur 48 Geluidscontouren (Lden) betreffende het wegverkeerslawaai tijdens de referentiesituatie 
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Figuur 49 Geluidscontouren (Lnight) betreffende het wegverkeerslawaai tijdens de referentiesituatie 

Op basis van bovenstaande geluidskaarten zien we dat in de referentiesituatie de bovengrens 
(volgens de gedifferentieerde referentiewaarde voor secundaire en lokale wegen (= Lden 65 
dB(A) / Lnight 55 dB(A)) reeds overschreden wordt t.h.v. de Guffenslaan, Toekomststraat, 
Stadsomvaart, Luikersteenweg, Maastrichtersteenweg, Harpstraat en Casterstraat.  

In tweede instantie werd in een discreet rekenpunt overeenkomstig met het meetpunt lange 
duur t.h.v. de Kunstlaan nr. 8 de Lden en Lnight geluidsbelasting berekend.  

In onderstaande tabel wordt het berekende en gemeten Lden en Lnight niveau weergegeven: 

Tabel 119 Berekend/gemeten Lden/Lnight niveau in dB(A) voor referentiesituatie 

Evaluatiepunt   Lden Lnight 

Meetpunt Kunstlaan nr 8 Berekend  

Gemeten 

61.8 

62.8 

53.3 

52.9 

Wanneer een vergelijking tussen de gemeten en berekende waarden voor wegverkeerslawaai 
wordt doorgevoerd, zien we dat t.h.v. evaluatiepunten ‘Kunstlaan nr. 8’ een goede 
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overeenstemming is tussen het berekend en gemeten Lden en Lnight niveau. De afwijking 
bedraagt hier maximaal 1 dB(A). 

8.4.4 Bespreking van de milieueffecten  

8.4.4.1 Basisalternatief - aanlegfase  

Bij de voorbereidingen van het terrein zullen de grond- en betonwerken, alsook de af- en 
aanvoer van materialen voor de bouwwerken voor een bijkomende geluidsbelasting zorgen. 
Voor de grondwerkzaamheden zal gebruik gemaakt worden van een hydraulische kraan, voor 
de constructie van het parkeergebouw zullen in hoofdzaak betonpompen ingezet worden. 
Dergelijke activiteiten zullen ter hoogte van de omliggende bebouwing, dit zijn de woningen 
aan Stadsomvaart, de bebouwing aan de kunstlaan, het Virga Jesse Ziekenhuis, het Cultureel 
Centrum en de woningen aan de Casterstraat (in het geval van het parkeergebouw voor het 
locatiealternatief) een aanzienlijke geluidsbelasting teweegbrengen. De dichtste afstand 
tussen de werfzone en de bebouwing bedraagt ongeveer 30m. De geluidsniveaus op minder 
dan 50 m van de werkzaamheden zullen tijdens de dagperiode tijdelijk meer dan 60 dB(A) 
bedragen.  

In onderstaande tabel wordt het te verwachten specifiek geluid van enkele geluidsbronnen in 
functie van de afstand weergegeven. 

Tabel 120 Te verwachten geluidsniveaus tijdens grondwerken/aanlegwerkzaamheden 

Bron LW in 
dB(A) 

Te verwachten immissieniveaus in dB(A) 

  10 m 20 m 30 m 40 m 50 m 100 m 150 m 

*Hydraulische 
kraan/mobiele 
kraan 

108 77 71 67 65 63 57 53 

*Betonpomp 105 74 68 64 62 60 54 50 
* bron: ‘Lawaai op de arbeidsplaats: geluid van machines voor grondverzet, wegenbouw en bouwactiviteiten, IC 
geluidshinder, Nederland 

De geluidswaarden in bovenstaande tabel gelden voor één werktuig in werking, niet 
gecumuleerd met de geluidsimmissie van overige werktuigen.  Indien twee dezelfde machines 
gelijktijdig in werking zijn zal de geluidsbijdrage met 3 dB(A) toenemen t.o.v. een 
enkelvoudige werkingstoestand. 

Naargelang de positie van de werktuigen en de werffase kan t.h.v. de eerstelijnsbebouwing 
de milieukwaliteitsnorm voor de dagperiode overschreden worden met meer dan 10 dB(A). 
Voor het Virga Jesse ziekenhuis en het Cultureel centrum bedraagt de milieukwaliteitsnorm 60 
dB(A) overdag, voor de resterende bebouwing/woningen rondom het projectgebied bedraagt 
de milieukwaliteitsnorm 50 dB(A) tijdens de dagperiode.  

Tijdens de aanlegfase is er naast de inzet van machines voor grondverzet en de betonwerken 
alsook heel wat werfverkeer te verwachten. Dit voor de aanvoer van beton en afvoer van 
overtollige grond. Voor de ontsluiting van het werfverkeer dient de impact op de omgeving zo 
minimaal mogelijk gehouden te worden. Een bijkomende belasting van de woonstraten in de 
wijk dient maximaal vermeden te worden. Voor de discipline geluid zal nagegaan worden wat 
het geluidseffect is indien de ontsluiting van het vrachtverkeer via de Kunstlaan – R70 – 
Luikersteenweg/Maastrichtersteenweg verloopt. 
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Momenteel is nog niet geweten of er zal gewerkt worden met een open of gesloten bouwput. 
Voor de analyse van de geluidsimpact van het vrachtverkeer zal uitgegaan worden van een 
open bouwput (= worst case). Uitgaande van 16 m³ per vrachtwagens en 50 vrachtwagens 
per dag duurt het grondverzet ca. 3 maanden. Rekening houdende met een werkduur van 8u 
per dag komt dit neer op 6 aanrijdende vrachtwagens per uur (= 12 
vrachtwagenbewegingen). Dit is echter een worst case scenario. 

Voor de bepaling van de immissieniveaus van de vrachtwagens voor aan-en afvoer van grond 
werd gebruik gemaakt van de Nederlandse standaard rekenmethodiek II voor 
wegverkeerslawaai. 

Voor de passage van 6 vrachtwagens per uur (= 12 vrachtwagenbewegingen) zal het Lden 
niveau (volgens de referentietoestand) niet significant wijzigen. T.g.v. het bijkomend 
vrachtverkeer werd t.h.v. de eerstelijnsbebouwing aan de Luikersteenweg, R70, Kunstlaan en 
Maastrichtersteenweg immers een verwaarloosbare geluidstoename van max 0.5 dB(A) 
berekend. Het geluidseffect wordt hier dan ook als verwaarloosbaar beschouwd (score 0).  

Het effect van voorgaand besproken werkzaamheden wordt voor het aspect geluid als 
beperkt negatief/ negatief beoordeeld (score -1/-2) m.b.t. de luidruchtige werktuigen 
nabij omliggende bebouwing/woningen, respectievelijk m.b.t. het vrachtverkeer op de 
werfwegen als een verwaarloosbaar tot beperkt negatief effect (score 0/-1). 

Naast het aspect werfgeluiden bij de realisatie van het project werd er nagegaan of bepaalde 
werkzaamheden aanleiding geven tot trillingshinder voor personen in gebouwen of tot schade 
aan gebouwen als gevolg van trillingsblootstelling.  

De bouw van de ondergrondse parking gaat gepaard met een grondverzet waarvoor een 
graafkraan voor het afgraven en een vrachtwagen voor het transport worden ingezet. 
Ongeveer een derde van de uitgegraven grond blijft ter plaatse voor aanvullingen rondom en 
bovenop het parkeergebouw. Ongeveer twee derde van de uitgegraven grond (45.8880 m3) 
wordt afgevoerd met vrachtwagens. Uitgaande van 16 m3 per vrachtwagen en 50 
vrachtwagens of 100 vrachtwagenbewegingen per dag duurt het grondverzet ca. 3 maanden. 
Om de (verkeers)hinder te beperken wordt een optimale routering van het werfverkeer 
gekozen. Mogelijke werfroutes zijn via de Kunstlaan - R70 of via de Oude Luikerbaan – 
Luikersteenweg. 

Trillingen ten gevolge van wegverkeer, voornamelijk vrachtverkeer, kunnen een belangrijke 
vorm van milieuhinder zijn in bebouwde omgeving. De milieuhinder uit zich dan vooral als 
trillingshinder in gebouwen dichtbij een weg met een oneffen wegdek waarop zware 
vrachtwagens aan relatief hoge snelheid rijden. De oorzaak bij het opwekken van trillingen is 
de aanwezigheid van voegen of scheuren of verzakking in het wegdek die ervoor zorgt dat 
het voertuig dynamisch geëxciteerd wordt. De wegoneffenheden kunnen lokaal aanwezig zijn, 
zoals het geval bij verkeersplateaus of –drempels, of over de hele lengte van de weg onder 
vorm van onregelmatige vlakheid als gevolg van de slechte staat van het wegdek. 

De dynamische aslasten die door het voertuig op het wegdek worden uitgeoefend genereren 
trillingsgolven in de ondergrond. De trillingsgolven verspreiden zich ruimtelijk in de ondergrond 
en nemen in amplitude af als functie van de afstand tot de trillingsbron en de 
dempingskarakteristiek van de ondergrond. Deze golven interageren vervolgens met de 
funderingen van nabijgelegen woningen. Op funderingsniveau gaat dit gepaard met een 
afgezwakte amplitude. De trilling die op dergelijke wijze zich in de structurele elementen van 
de woning voortplant kan in het geval van het aanstoten van de eigenfrequentie van een 
structureel element (bv. flexibele vloer) ertoe leiden dat de trilling terug versterkt wordt.  
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In normen en richtlijnen voor de beoordeling van trillingen in gebouwen (DIN (D) of SBR (NL)) 
wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 vormen van trillingshinder: zeer lage niveaus voor 
de verstoring van gevoelige apparatuur, hogere niveaus voor hinderlijke trillingen voor 
personen in gebouwen en zeer hoge niveaus voor trillingsschade aan structurele of niet-
structurele onderdelen van een gebouw. 

De prognose van de trillingssnelheid in het vrije veld bij passage van een vrachtwagen wordt 
bepaald aan de hand van achtergrondinformatie bekomen uit in-situ trillingsmetingen in het 
kader van de renovatie van de N9 te Lovendegem29. Tijdens de metingen werd de 
trillingssnelheid opgemeten op verschillende afstanden van de weg (8m, 16m, 48m) tijdens 
de passage van een Volvo FL180 vrachtwagen. De metingen werden uitgevoerd voor en na 
renovatie (: asfaltoverlaging) van het betonnen wegdek. De metingen werden uitgevoerd voor 
meerdere passages van de vrachtwagen bij snelheden tussen 30 en 70 km/u. 

Op korte afstand van de weg (8m in het onderzoek) zijn trillingspieken te onderscheiden die 
overeenstemmen met de passage van de voor- en achteras van de vrachtwagen over een 
voeg of scheur in het wegdek. De maximale waarde is ongeveer 0,25 mm/s bij een passage 
aan 30 km/u, terwijl de voelbaarheidsdrempel voor personen aan trillingsblootstelling 0,1 
mm/s bedraagt. Op grotere afstand van de weg (16m en 48m in het onderzoek) neemt de 
trillingssnelheid af in grootte en neemt de tijdsduur van de blootstelling per passage toe. Dit 
is het gevolg van een kleiner wordende relatieve verhouding van de afstand tussen het 
voertuig en het gebouw. Een toename van de passagesnelheid zorgt voor een toename van 
de maximale trillingssnelheid en een afname van de duur van de trilling. Op grotere afstand 
van de weg (16m en 48m in het onderzoek) is de invloed van voertuigsnelheid op de amplitude 
van de trillingen minder groot.  

 
Figuur 50: Piekwaarde van de trillingssnelheid in het vrije veld bij vrachtwagenpassages in functie 

van de vrachtwagensnelheid op een afstand van 8m (+), 16m (o) en 48m (□) van de weg 
met (a) beschadigde betonplaten en (b) na asfaltoverlaging30 

Uit bovenstaande resultaten kan besloten worden dat de invloed van de voertuigsnelheid op 
de piekwaarde van de trillingssnelheid bij passage op een wegdek met betonplaten vooral 
groot is op korte afstand (± 10m) tot de weg. Op grotere afstanden tot de weg is de toename 
van de piekwaarde van de trillingssnelheid eerder beperkt. Na asfaltoverlaging blijkt dat de 
maximale piekwaarde van de trillingssnelheid drastisch verminderd tot onder de 
voelbaarheidsdrempel voor personen. Dit is een gevolg van het feit dat na overlaging veel 
minder onregelmatigheden aanwezig zijn dan deze van het oorspronkelijke wegdek. 

                                                
29 bron: ‘Trillingen in de omgeving ten gevolge van wegverkeer’ - KUL dept Burgerlijke Bouwkunde, afd. 
Bouwmechanica. 
30 bron: ‘Trillingen in de omgeving ten gevolge van wegverkeer’ - KUL dept Burgerlijke Bouwkunde, afd. Bouwmechica. 
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Werfroutes die gebruik maken van bestaande wegsegmenten waarbij een wegoneffenheid 
(voeg, barst, verzakte plaat, enz.) ter hoogte van de woning aanwezig is in het wegdek, 
kunnen bij passage van een vrachtwagen aanleiding geven tot voelbare trillingen tot op een 
afstand van 50m. 

Onderstaande tabel geeft voor twee mogelijke werfroutes Kunstlaan - R70 of via de Oude 
Luikerbaan – Luikersteenweg de gemiddelde afstand van de bouwlijn tot het plaatselijk 
wegsegment weer. 

Tabel 121 Gemiddelde afstand van de bouwlijn tot wegsegment per werfroute 

Werfroute 1 Gemiddelde afstand (m) bouwlijn tot de rand van de weg 

Zone 1: Kunstlaan 10 

Zone 2: R70 18 

Werfroute 2 Gemiddelde afstand (m) bouwlijn tot de rand van de weg 

Zone 1: Oude Luikerbaan 5 

Zone 2: Luikersteenweg 9 

Voor bovenvermelde zones is het aangewezen om het wegdek in de nabijheid van de 
woningen te inspecteren op onregelmatigheden. 

De uurlijks gemiddelde intensiteit aan vrachtverkeer tijdens de dagperiode bedraagt 100 
vrachtwagenbewegingen. Voor woningen gelegen op minder dan 10 m tot de weg kan een 
maximale pieksnelheid bij passage van 0,45 mm/s op een wegdek met oneffenheden verwacht 
worden, respectievelijk 0,2 mm/s voor woningen op 15-20 m tot de weg.  

Voor trillingen afkomstig van wegverkeer bestaat er in Vlaanderen echter geen geldende 
wetgeving. Er zijn wel buitenlandse normen waarin drempelwaarden gegeven worden om 
enerzijds schade aan de structurele integriteit van gebouwen te voorkomen en anderzijds 
trillingshinder naar personen in gebouwen te vermijden. In Vlaanderen wordt frequent gebruik 
gemaakt van de Duitse normering DIN4150, een aangewezen norm in het MER Richtlijnenboek 
discipline Geluid en Trillingen. De drempelwaarde voor de effectieve trillingswaarde tijdens de 
dagperiode (6u-22u) wordt voor een intensiteit van 100 vrachtwagens per uur net bereikt voor 
de woningen tot ca. 10 m van de weg. Voor werfroute 1 die van toepassing is op het 
basisalternatief wordt het trillingseffect ter hoogte van de omringende gebouwen als 
verwaarloosbaar beoordeeld (score 0). 

Voor de kritische zones ten aanzien van trillingshinder aan personen in gebouwen (= 
plaatselijk wegsegement met oneffenheden en woningen op <10 m tot de weg), is het 
aangewezen om een asfaltoverlaging toe te passen of putten te egaliseren zodat de 
plaatselijke onregelmatigheden worden weggewerkt, waardoor de passage van een 
vrachtwagen onvoelbaar wordt.  

Tijdens het realiseren van de bouwpunt is er bemaling noodzakelijk waarvoor 
bemalingspompen worden gebruikt. De bouwput zelf wordt afgesloten met secanswanden 
waarvoor trillingsarme of trillingsvrije technieken worden toegepast. Tijdens de overige 
bouwwerkzaamheden: afwerking technieken en aanvullingen worden geen 
trillingsveroorzakende werktuigen ingezet. 
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8.4.4.2 Locatiealternatief – aanlegfase 

Bij het locatiealternatief zal er naast de werf voor de bouw van de ondergrondse parking 
achter het Cultureel centrum eveneens een werf plaatsvinden aan de Oude Luikerbaan voor 
de bouw van de maaiveldparking. Ter hoogte van de ondergrondse parking achter het 
Cultureel centrum zijn de effecten dezelfde als in de ondergrondse parking in het 
basisalternatief, zowel ten gevolge van de werkzaamheden zelf als ten gevolge van het 
werfverkeer. De bebouwing bevindt zich hier op een afstand van ongeveer 20m tov de werf. 

Ter hoogte van de werf voor de maaiveldparking aan de Oude Luikerbaan bevinden de 
omliggende woningen zich aan de Kroonwinningstraat, Oude Luikerbaan en Oudstrijderslaan. 
Voor de woningen aan de Oudstrijderslaan zal de geluidshinder tijdens de aanlegfase van de 
parking beperkt blijven. De afstand tot de woningen bedraagt hier minimum 80m, en er is een 
bijkomende geluidsafscherming t.g.v. de spoorwegberm. T.h.v. de woningen aan de 
Kroonwinningstraat zullen de werkzaamheden voor aanleg van de parking een bijkomende 
geluidsbelasting veroorzaken. De woningen bevinden zich op minder dan 50 m tot de 
werfzone. De milieukwaliteitsnorm van 50 dB(A) voor de dagperiode zal hier tijdelijk 
overschreden kunnen worden met meer dan 10 dB(A). De werkzaamheden zijn echter tijdelijk 
van aard. Voor de discipline geluid wordt het effect hier als beperkt negatief/negatief 
beoordeeld (score -1/-2). 

Het effect van voorgaand besproken werkzaamheden wordt voor het aspect geluid als 
beperkt negatief/ negatief beoordeeld (score -1/-2) m.b.t. de luidruchtige werktuigen 
nabij omliggende bebouwing/woningen, respectievelijk m.b.t. het vrachtverkeer op de 
werfwegen als een verwaarloosbaar tot beperkt negatief effect (score 0/-1). 

Trillingseffecten ten gevolge van werfverkeer of -activiteiten zijn in paragraaf 8.4.4.1 
toegelicht. Voor het locatiealternatief is werfroute 2 uit Tabel 121 van toepassing. Aangezien 
de bewoning hier op minder dan 10m van de weg bevindt, wordt de drempelwaarde voor de 
effectieve trillingswaarde tijdens de dagperiode (6u-22u) voor een intensiteit van 100 
vrachtwagens per uur net bereikt. Het trillingseffect wordt dan ook als beperkt negatief 
beoordeeld (score -1) 

8.4.4.3 Basisalternatief en locatiealternatief - exploitatiefase 

Voor de exploitatiefase zullen de geluidsvoorwaarden bepaald worden teneinde geluidshinder 
naar de omgeving (omwonenden) te vermijden.  Hierbij zal de impact van de technische 
installaties van het parkeergebouw en de verkeersafwikkeling t.o.v. het huidig geluidsklimaat 
bestudeerd worden.   

8.4.4.3.1 Wegverkeer 

Tijdens de gebruiksfase van zowel het ondergronds parkeergebouw als de bovengrondse 
parking kan de huidige geluidsimmissie bij zowel de nabijgelegen woningen als de woningen 
gelegen aan de ontsluitingswegen wijzigen. Het milieueffect van de verkeersaantrekking door 
autoverkeer zal worden onderzocht.  

Ter beschrijving van de geplande toestand wordt het referentiemodel aangepast volgens het 
uitvoeringsconcept. De bedoeling van het rekenmodel is een beeld te verkrijgen van de te 
verwachten geluidsbijdrage als gevolg van de exploitatie van het ondergrondse parking. Het 
rekenmodel wordt geometrisch opgebouwd volgens de geografische inplanting van het 
ondergronds parkeergebouw en zijn ontsluitingswegen. Bij de opbouw van het rekenmodel 
wordt rekening gehouden met de gegevens rond verkeersgeneratie, inplanting, 
omgevingsreliëf, gebouwen, bodemgebied, vegetatie en dempingsfactoren bij de 
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geometrische geluidsuitbreiding. Het akoestisch voorspellingsprogramma steunt op de 
methodiek beschreven volgens de Nederlandse Standaard Reken- en Meetvoorschriften voor 
wegverkeerslawaai – Standaardrekenmethode II, met aanpassing van de 
wegdekcorrectietermen voor Vlaanderen. Dit is in het geactualiseerd MER richtlijnenboek voor 
de discipline geluid aangegeven als aanbevolen rekenmethode voor de berekening van het 
wegverkeerslawaai (hoofdstuk 6.3.2 “Wegverkeer”, pagina 36). De berekeningsresultaten 
geven voor de omgeving de te verwachten geluidsbelasting door wegverkeerslawaai op de 
toegangsweg (rekenparameter conform het toetsingskader - Lden en Lnight).  

De berekeningsresultaten worden gepresenteerd door enerzijds hun rekenwaarde in discrete 
punten en anderzijds ruimtelijk weergegeven door de geluidscontourenkaarten. Deze punten 
vallen deels samen met de meetpunten en geven inzicht in de geluidbijdrage aan verkeerge-
luid in het omgevingsgeluid. 

De effecten van het verkeersgeluid worden vergeleken ten opzichte van de referentiesituatie 
(autonome toestand). Dit is het scenario zonder aanleg van een ondergronds parkeergebouw. 

Om de omvang van de bijkomende impact op het aantal receptoren te duiden wordt een post-
analyse uitgevoerd waarbij een raming  wordt gemaakt van het aantal gehinderden in de 
geplande toestand versus referentietoestand. 

Voor de ontsluiting van het project voor gemotoriseerd verkeer worden twee alternatieven 
onderzocht:  

 Basisscenario: aanleg van een ondergrondse rotatieparking voor het Cultureel 
Centrum, met 508 parkeerplaatsen verdeeld over 1 bouwlaag, en een bovengrondse 
abonnementenparking achter het Cultureel Centrum, met 350 parkeerplaatsen 

 Locatiealternatief: aanleg van een ondergrondse rotatieparking achter het Cultureel 
Centrum. Het ontwerp van de ondergrondse parking is identiek aan deze in het 
basisalternatief, en een bovengrondse abonnementenparking ter hoogte van de Oude 
Luikerbaan.  

In het berekeningsmodel werd telkens met een gemiddelde snelheid van 50 km/h rekening 
gehouden, met uitzondering van de ventwegen ten noordwesten van de R70 (Goffenslaan) en 
de Sint-Jozefsstraat/Capucienenstraat, waar een gemiddelde snelheid van 30 km/h (cf. zone 
30 binnenstad) werd gehanteerd. 

Onderstaand worden de gebruikte verkeersintensiteiten weergeven. In het berekeningsmodel  
werd gebruik gemaakt van de afgeleide uurlijkse verkeersintensiteiten voor de avondspits. De 
wegsegmenten zijn hier overeenkomstig deze gebruikt voor de referentiesituatie. 
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Rekenresultaten 

In 15 rekenpunten, dewelke deels samenvallen met de korte duur meetpunten en het lange 
duur meetpunt, werd Lden en Lnight geluidsbelasting ten gevolge van het toekomstig 
wegverkeer berekend na realisatie van de parking voor zowel het basisscenario als het 
locatiealternatief.  
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Figuur 51 Ligging berekeningspunten 

In onderstaande tabel wordt de berekende Lden en Lnight waarde weergegeven in dB(A) voor 
de referentiesituatie, het basisscenario en het locatiealternatief. 

Tabel 122 Berekeningsresultaten (belastingsindicatoren Lden en Lnight) in dB(A) voor basisalternatief, 
locatiealternatief en referentiesituatie 

Meetpunt Ligging Lnight Lden 
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Punt 1 Kunstlaan nr.8 53.3 53.7 53.7 61.8 62.2 62.2 

Punt 2 Kunstlaan 53.8 53.8 53.8 62.3 62.3 62.3 

Punt 3 Casterstraat 55 55 55 63.5 63.5 63.5 

Punt 4 Stadsomvaart 55.8 57.8 60 64.2 66.3 68.4 

Punt 5 Guffenslaan 59.6 60.1 59.9 68 68.5 68.3 

Punt 6 Guffenslaan 56.9 57 57 65.3 65.4 65.4 

Punt 7 Toekomststraat 58.8 59.8 59.6 67.4 68.3 68.2 

Punt 8 Luikersteenweg 59.5 60.2 60 68 68.7 68.5 

Punt 9 Luikersteenweg 57.6 58.2 58.2 66.2 66.7 66.7 

Punt 10 Oude Luikerbaan 54.9 54.9 55.5 63.4 63.4 64 

Punt 11 Lentestraat 53.3 53.3 54 61.7 61.7 62.5 
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Punt 12 Kroonwinningstraat 53.4 53.4 54 62 62 62.5 

Punt 13 Maastrichtersteenweg 60.9 60.9 60.9 69.4 69.4 69.4 

Punt 14 Harpstraat 57.1 57.1 57.1 65.7 65.7 65.7 

Punt 15 Casterstraat 59.5 59.5 59.5 68.1 68.1 68.1 

De berekeningspunten werden telkens op 4 m boven het maaiveldniveau gesimuleerd.  

Op basis van bovenstaande berekeningsresultaten zien we dat t.h.v. Stadsomvaart er voor het 
basisscenario en het locatiealternatief een toename van de Lnight en Lden geluidsbelasting te 
verwachten is van + 2 dB(A) tot + 5 dB(A) t.o.v. de referentiesituatie. Voor het basisscenario 
wordt het effect hier als beperkt negatief beschouwd (score -1), voor het locatiealternatief 
wordt het geluidseffect als negatief beschouwd (score -2).   

Voor het rekenpunt in de Toekomststraat wordt er bij het basisscenario een geluidstoename 
verwacht van  + 1 dB(A) voor de belastingsindicator Lnight.  

Voor de overige rekenpunten bedraagt de toename < 1 dB(A). Deze toename is echter niet 
als relevant te beschouwen. Het geluidseffect is hier verwaarloosbaar (score 0). 

Toetsing met de gedifferentieerde referentiewaarden. 

In de geplande toestand wordt de bovengrens (= Lden 65 dB(A); Lnight = 55 dB(A)) volgens 
de gedifferentieerde referentiewaarden voor lokale en secundaire wegen  overschreden t.h.v. 
Stadsomvaart, Guffenslaan, Toekomststraat, Luikersteenweg, Maastrichtersteenweg, 
Harpstraat en Casterstraat.  Voor het locatiealternatief is er een eveneens een overschrijding 
bepaald van de Lnight bovengrens t.h.v. Oude Luikerbaan.  

De geluidsoverschrijding in bovengenoemde straten is reeds aanwezig in de referentie 
toestand met uitzondering van Stadsomvaart (Lden) en Oude Luikerbaan (Lnight), en zal dus 
worden behouden in de geplande toestand volgens het basisscenario en het locatiealternatief. 

Geluidsbelastingskaarten wegverkeerslawaai 

Op onderstaande figuren worden de berekende geluidscontouren Lden en Lnight op een 
rekenhoogte van 4 m tijdens de exploitatie van het parkeergebouw volgens het basisscenario 
en het locatiealternatief weergegeven, alsook voor de referentiesituatie (autonome toestand). 

Bovengrens gedifferentieerde referentiewaarden voor bestaande secundaire wegen: 

• Lden > 65 dB(A) - afbakening binnen de roodkleurige zone 

• Lnight > 55 dB(A) - afbakening binnen de okerkleurige zone 
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Figuur 52 Berekende geluidscontouren (Lden) in het basisalternatief  
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Figuur 53 Berekende geluidscontouren (Lnight) in het basisalternatief  
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Figuur 54 Berekende geluidscontouren (Lden) in het locatiealternatief  
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Figuur 55 Berekende geluidscontouren (Lnight) in het locatiealternatief  

Effectbeschrijving (verschilplot totaal projectgerelateerd wegverkeersgeluid “geplande 
toestand – referentietoestand”) 

Op onderstaande figuur worden de effecten van het project op het onderzocht 
wegverkeersgeluid verduidelijkt aan de hand van een verschilkaart van de geplande toestand 
t.o.v. de referentietoestand. Hierbij worden telkens de 2 alternatieven vergeleken met de 
referentiesituatie.  

Als belastingsindicator voor de opmaak van de verschilkaart werd enkel de parameter Lden 
gebruikt.  De resultaten voor de geluidsbelastingsindicator Lnight zijn gelijkaardige aan deze 
voor Lden. 

De kaart geeft enerzijds een afbakening van de zones met toename van het onderzocht 
wegverkeersgeluid en anderzijds een waardebepaling van de toenemende belasting ten 
aanzien van de omliggende bebouwing. 

Onderstaande kleurenindicatoren worden gebruikt om de grootte van de geluidstoename of –
afname weer te geven. De kaart geeft echter geen weergave van de toename in totale 
geluidsbelasting van het huidig omgevingsgeluid, noch voor toename in de mate van 
hinderbeleving. 
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Figuur 56 Verschilplot (Lden) basisalternatief - referentiesituatie 
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Figuur 57 Verschilplot (Lden) locatiealternatief - referentiesituatie 

Op basis van bovenstaand weergegeven verschilkaarten zien we dat op de ontsluitingswegen 
rondom het project enkel negatieve geluidseffecten (geluidstoenames) verwacht worden.   

Een vergelijking van het basisalternatief met de referentiesituatie geeft aan dat door 
hoofdzakelijk de gewijzigde verkeerscirculatie t.g.v de toegang- en uitgangroutes een 
verhoging aan wegverkeersgeluid wordt verwacht t.h.v. Stadsomvaart.   Voor een gedeelte 
van Stadsomvaart resulteert dit in een geluidstoename toewijsbaar aan de verschilklasse van 
1 -2 dB(A) (met een absolute verschilwaarde van 2,1 dB(A) (Lden) / 2 dB(A) (Lnight) volgens 
bovenstaande rekentabel Tabel 122). Alsook t.h.v. de  Toekomststraat wordt voor een beperkt 
aantal woningen een geluidstoename verwacht van +/- 1 dB(A). Het geluidseffect voor 
Stadsomvaart als Toekomststraat wordt als beperkt negatief beschouwd (score -1). 

Een vergelijking van het locatiealternatief met de referentiesituatie toont aan dat er een 
geluidstoename t.h.v een gedeelte van Stadsomvaart te verwachten is. met toenames 
toewijsbaar aan de verschilklasse gaande van 3 tot 6 dB(A) (met een absolute verschilwaarde 
van max. 4,2 dB(A) (Lden/Lnight) volgens bovenstaande rekentabel Tabel 122). Het 
geluidseffect wordt hier als negatief beoordeeld (score -2). Voor de overige straten is de 
toename < 1 dB(A) (= verwaarloosbaar effect).. 

Samengevat kan gesteld worden dat het geluidseffect van het bestemmingsverkeer 
(combinatie in- en uitgaand parkingverkeer) voor beide alternatieven negatief is voor het 
oostelijk gedeelte van Stadsomvaart. Doch voor het basisalternatief is het effect hier slechts 
beperkt negatief (score -1), terwijl dit voor het locatiealternatief negatief is (score -2). 
De overige negatieve effecten beperken zich tot de Toekomststraat (basisalternatief). De 
effecten zijn hier slechts beperkt negatief (score -1). 
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8.4.4.3.2 Technische installaties 

De belangrijkste permanente geluidsbronnen zijn de installaties voor de verluchting van het 
ondergronds parkeergebouw.  Voornamelijk de geluidsemissies van technische uitrustingen, 
waaronder de mechanische rook en warmteafvoer (RWA installatie) kunnen het geluidsklimaat 
aan gevelzijde van de omliggende bebouwing beïnvloeden.  De RWA-installatie is gebaseerd 
op een dwarse ventilatie waarbij globaal de afzuiging mechanisch achteraan in de parking 
gebeurt (aan de westzijde) en de vervanglucht vooraan (aan de oostzijde) op natuurlijke wijze 
wordt toegevoerd. Het ondergrondse parkeergebouw voor het locatiealternatief is 
overeenkomstig met het basisalternatief. 

Op onderstaande figuren worden de voorziene inplantingsplaatsen van de emissiepunten 
aangegeven. In het geluidsmodel zal enkel rekening gehouden worden met de mechanische 
afblaas (posities RWA uit). Dit betreft immers de voornaamste geluidsbron.     

 

Figuur 58 Ligging geluidsbronnen (RWA uit) ondergronds parkeergebouw - basisalternatief 

Om het geluidsklimaat ter hoogte van de omliggende woongelegenheden aanvaardbaar te 
houden binnen de de vooropgestelde Vlarem II-richtwaarde voor enerzijds woongebieden op 
minder dan 500m afstand van een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen voor nieuwe 
inrichtingen van de 1e en 2e klasse (RW = 40 dB(A) ’s nachts), anderzijds een gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen voor nieuwe inrichtingen van de 1e en 2e klasse (RW = 50 dB(A) 
’s nachts)  zal aan de hand van een simulatieberekening de geluidsbelasting worden bepaald. 
De simulatieberekening gebeurt aan de hand van de rekenmethode ISO 9613 delen 1 en 2 
voor industrielawaai. 

In onderstaande tabel wordt het gebruikte bronvermogenniveau weergegeven voor een 
ventilator voor de rook- en warmteafvoer. In het model werd rekening gehouden met  de 4 
westelijke locaties voor de luchtafblaas (RWA uit). 
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Tabel 123 Geluidsvermogen (LWA) ventilatoren (RWA uit) 

Geluidsvermogen Lw in octaafbanden (dB(A)) voor één ventilator - uitlaat rook- en warmteafvoer 

63 Hz 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 kHz 2kHz 4 kHz 8 kHz totaal 

59.8 80.9 84.4 85.8 86 83.2 80 71.9 91.8 

Al de berekeningsresultaten zullen getoetst worden aan de Vlarem II strengste richtwaarde, 
namelijk de nachtperiode vermits de werkingsperiode geheel of deels de betreffende periode 
kan bestrijken  

Op onderstaande figuur worden de berekeningspunten aangeduid aan de gevelzijde van de 
omliggende gebouwen (ziekenhuis, cultureel centrum, omliggende bebouwing Kunstlaan en 
Stadsomvaart). Dit voor de ondergrondse parking volgens het basisalternatief. 

 

Figuur 59 Ligging rekenpunten parkeergebouw basisalternatief 

In onderstaande tabel worden de berekeningsresultaten weergeven voor het ondergronds 
parkeergebouw volgens het basisalternatief: 

Tabel 124 Berekeningsresultaten technische installaties voor basisalternatief 

Berekeningspunt rekenhoogte 
Berekend LAeq,nacht 
niveau in dB(A) ter 
hoogte van de 
(voor)gevel t.g.v. 
werking ventilatoren 
parkeergebouw 

LAeq,nacht niveau 
volgens 
referentiesituatie 
wegverkeerslawaai 

Punt 1: ziekenhuis 4m 54.4 41.6 

Punt 2: cultureel centrum 4m 44.5 43.2 

Punt 3: Kunstlaan 4m 45.2 51.7 

Punt 4: woning Stadsomvaart 4m 44.5 54.5 
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Punt 5: woning 
Plankeweidelaan 

4m 40.4 30.5 

Aan de hand van de berekende geluidsbijdrage in open lucht zien we dat met het ingevoerde 
emissieniveau van de technische installatie (ventilatoren rook- en warmteafvoer) de 
vooropgestelde richtwaarde van 40 dB(A) volgens Vlarem II (woongebieden op minder dan 
500m afstand van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen), tijdens de nachtperiode wordt 
overschreden, t.h.v de woningen  gelegen aan Stadsomvaart en de bebouwing aan de 
Kunstlaan. Het betreft hier dus berekeningspunten 3 en 4. De overschrijding bedraagt +/- 5 
dB(A). 

Voor berekeningspunten 1 en 2 (resp. ziekenhuis en cultureel centrum) geldt een grenswaarde 
van 50 dB(A) voor de nachtperiode. De bebouwing is hier gelegen in een gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen.  Voor  berekeningspunt 2 t.h.v. de gevel van het cultureel 
centrum werd geen overschrijding berekend. T.h.v. het ziekenhuis (punt 1) werd een 
overschrijding van 4 dB(A) berekend voor de nachtperiode.  

De significantie van een project hangt sterk af van de evolutie voor en na uitvoering van een 
project, m.a.w. het verschil in omgevingsgeluid voor en na het project. Voor de bepaling van 
het  omgevingsgeluid voor uitvoering van het project (ondergronds parkeergebouw) zal 
gebruik gemaakt worden van de geluidsberekeningen wegverkeerslawaai volgens de 
referentiesituatie. Het wegverkeerslawaai is in en rond het projectgebied immers de 
voornaamste geluidsbron en bepaald in belangrijke mate het omgevingsgeluid. Voor 
berekeningspunten 1 en 5 (resp. gevel ziekenhuis en woning Plankeweidelaan) bedraagt het 
verschil in omgevingsgeluid 10 dB(A) en meer. Hier wordt volgens het significantiekader 
opgenomen in het MER richtlijnenboek voor de discipline geluid (hoofdstuk 3.2.1 
“Significantiekader”, pagina 19) een tussenscore van -3 bekomen. Voor punt 2 (gevel cultureel 
centrum) bedraagt het verschil in omgevingsgeluid + 3.7 dB(A). Hier wordt een tussenscore 
van -2 bekomen. Voor punten 3 en 4 (resp. overliggende bebouwing Kunstlaan en woning 
Stadsomvaart) bedraagt het verschil in omgevingsgeluid minder dan 1 dB(A). De tussenscore 
bedraagt hier 0. In berekeningspunt 1 (gevel ziekenhuis) wordt de voorgestelde grenswaarde 
van 50 dB(A) overschreden. Hier wordt aldus een eindscore bekomen van -3. In 
berekeningspunten 2 en 5 (resp. cultureel centrum en woning Plankeweidelaan) worden de 
vooropgestelde grenswaarden voor de nachtperiode van 50 dB(A) en 40 dB(A) niet 
overschreden. De eindscore bedraagt hier -1. In rekenpunten 3 en 4 wordt de vooropgestelde 
grenswaarde van 40 dB(A) overschreden. Aldus wordt hier een eindscore van -2 bekomen. 

Om enigszins conformiteit te bekomen met de vooropgestelde grenswaarde van 40 
dB(A)/50dB(A) voor de nachtperiode dient de geluidsemissie van de ventilatoren beperkt te 
blijven tot 86 dB(A) (=LWA). Op deze manier wordt de grenswaarde volgens Vlarem overal 
gerespecteerd en bedraagt de eindscore t.h.v. de omliggende bebouwing 0/-1 i.p.v. -3. 

Ondergronds parkeergebouw locatiealternatief: 

Op onderstaande figuur worden de berekeningspunten aangeduid aan de gevelzijde van de 
omliggende gebouwen (cultureel centrum, omliggende bebouwing Kunstlaan en Casterstraat). 
Dit voor de ondergrondse parking volgens het locatiealternatief. Er wordt hier verondersteld 
dat de mechanische afblaas (posities RWA uit) voorzien worden aan de westzijde van het 
parkeergebouw (=RWA uit t.h.v. het cultureel centrum).  
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Figuur 60 Ligging rekenpunten parkeergebouw locatiealternatief 

In onderstaande tabel worden de berekeningsresultaten weergeven voor het ondergronds 
parkeergebouw volgens het locatiealternatief. 

Tabel 125 Berekeningsresultaten technische installatie voor locatiealternatief 

Berekeningspunt rekenhoogte 
Berekend LAeq,nacht 
niveau in dB(A) ter 
hoogte van de 
(voor)gevel t.g.v. 
werking ventilatoren 
parkeergebouw 

LAeq,nacht niveau 
volgens 
referentiesituatie 
wegverkeerslawaai 

Punt 1: woning Casterstraat 4m 46.2 54.8 

Punt 2: cultureel centrum 4m 58.2 43.7 

Punt 3: Kunstlaan 4m 49.3 54 

Punt 4: woning Casterstraat 4m 45.3 48.5 

Punt 5: Casterstraat 4m 53 40.8 

Op basis van bovenstaande berekeningsresultaten voor de zien we dat met het ingevoerde 
emissieniveau van de technische installatie (: ventilatoren rook- en warmteafvoer) de 
vooropgestelde richtwaarde van 40 dB(A) volgens Vlarem II (woongebieden op minder dan 
500m afstand van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen), tijdens de nachtperiode wordt 
overschreden, t.h.v de woningen  gelegen aan de Casterstraat en de bebouwing aan de 
Kunstlaan. Het betreft hier berekeningspunten 1, 3 en 4.  

Voor berekeningspunten 2 en 5 (resp. cultureel centrum en bebouwing Casterstraat) geldt een 
grenswaarde van 50 dB(A) voor de nachtperiode. De bebouwing is hier gelegen in een gebied 
voor gemeenschapsvoorzieningen.  Voor  berekeningspunt 2 gelegen t.h.v. de gevel van het 
cultureel centrum werd een overschrijding berekend van 8 dB(A) . T.h.v. punt 5 (bebouwing 
Casterstraat) werd een overschrijding van 3 dB(A) berekend voor de nachtperiode.  
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Voor de bepaling van het  omgevingsgeluid voor uitvoering van het project (ondergronds 
parkeergebouw) zal gebruik gemaakt worden van de geluidsberekeningen wegverkeerslawaai 
volgens de referentiesituatie. Het wegverkeerslawaai is in en rond het projectgebied immers 
de voornaamste geluidsbron en bepaald in belangrijke mate het omgevingsgeluid. Op deze 
manier kan het verschil in omgevingsgeluid voor en na het project bepaald worden. 

Voor berekeningspunten 2 en 5 (resp. Cultureel Centrum en de bebouwing aan de Casterstraat 
ten zuiden van de parking ) bedraagt het verschil in omgevingsgeluid meer dan 10 dB(A). Hier 
wordt volgens het significantiekader opgenomen in het MER richtlijnenboek voor de discipline 
geluid (hoofdstuk 3.2.1 “Significantiekader”, pagina 19) een tussenscore van -3 bekomen. 
Voor punten 3 en 4 (bebouwing Kunstlaan en woning Casterstraat) bedraagt het verschil in 
omgevingsgeluid + 3.7 dB(A). Hier wordt een tussenscore van -2 bekomen. Voor punten 3 en 
4 (resp. overliggende bebouwing Kunstlaan en woning Stadsomvaart) bedraagt het verschil in 
omgevingsgeluid tussen 1 en 2 dB(A). De tussenscore bedraagt hier -1. In berekeningspunt 1 
(woning Casterstraat) bedraagt het verschil in omgevingsgeluid minder dan 1 dB(A), waardoor 
een tussenscore van 0 wordt bekomen.  

De voorgestelde grenswaarde van 40/50 dB(A) voor de nachtperiode wordt in alle 
berekeningspunten overschreden. Hier wordt vervolgens een eindscore bekomen van -3. Enkel 
voor berekeningspunt 1 wordt een eindscore van -2  bekomen omwille van een tussenscore 
0.  

Om conformiteit te bekomen met de vooropgestelde grenswaarde van 40 dB(A)/50dB(A) voor 
de nachtperiode dient de geluidsemissie van de ventilatoren  beperkt te blijven tot 82 dB(A) 
(=LWA). Op deze manier wordt de grenswaarde volgens Vlarem overal gerespecteerd en 
bedraagt de eindscore t.h.v. de omliggende bebouwing 0/-1 i.p.v. -3. 

8.4.4.4 Totaaloverzicht milieueffecten 

In Tabel 126 wordt het totaaloverzicht aan geluidseffecten voor basis- en locatiealternatief 
weergegeven. Hieruit blijkt dat de geluidsbelasting bij aanleg vergelijkbaar is voor beide 
alternatieven: de impact van gebruikt werfmateriaal (betonmolens, kranen,…) is groter dan 
van het werfverkeer. Tijdens de exploitatie wordt er ook een onderscheid gemaakt in de 
geluidsbelasting van enerzijds de technische installaties van de ondergrondse parking 
(ventilatiesystemen,…) en anderzijds de gewijzigde verkeersstromen. Aangezien het ontwerp 
van de ondergrondse parking gelijkaardig is in beide alternatieven worden de geluidseffecten 
van de technische installaties hetzelfde ingeschat. Het effect is beperkt negatief, op 
voorwaarde dat de geluidsemissie van de ventilatoren beperkt blijft tot 85 dB(A). Samengevat 
kan gesteld worden dat het geluidseffect van het bestemmingsverkeer (combinatie in- en 
uitgaand parkingverkeer) voor beide alternatieven negatief is voor het oostelijk gedeelte van 
Stadsomvaart. Doch voor het basisalternatief is het effect hier slechts beperkt negatief (score 
-1), terwijl dit voor het locatiealternatief negatief is (score -2). De overige negatief effecten 
beperken zich tot de Toekomststraat (basisalternatief) en de Lentestraat (locatiealternatief). 
De effecten zijn hier slechts beperkt negatief (score -1). 

Tabel 126 Totaaloverzicht milieueffecten – Geluid 

  Basisalternatief Locatiealternatief 

Aanleg Technische installaties -1/-2 -1/-2 

Werfverkeer 0/-1 0/-1 

Trillingen 0 -1 
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  Basisalternatief Locatiealternatief 

Exploitatie Verkeer -1/-1 -2/-1 

Technische installaties 
parking 

0/-1 0/-1 

 

8.4.5 Ontwikkelingsscenario’s 

We bespreken hoe het ontwikkelingsscenario de effectbeoordeling van het project kan 
beïnvloeden door cumulatie van andere effecten.  De besproken gebouwenontwikkelingen 
achter het Cultureel Centrum en ter hoogte van de Oude Luikerbaan (woonuitbreidingsgebied) 
zijn momenteel geen onderwerp van beslist beleid.   

8.4.5.1 Ontwikkeling van de huidige parkeerzone achter het cultureel centrum 

In dit ontwikkelingsscenario zal de site van de ondergrondse parking achter het Cultureel 
Centrum ruimtelijk ontwikkeld wordt. Er wordt uitgegaan dat de rotatieparking behouden blijft 
en dat de ruimtelijke ontwikkeling en de noodzakelijke parkeerbehoefte van deze ontwikkeling 
bijkomend voorzien worden.  

In het basisalternatief wil dit zeggen dat de parkeerplaatsen van de abonnementenparking 
bovenop de parkeerplaatsen van de ruimtelijke ontwikkeling voorzien moeten worden. Het 
parkeeraanbod zal aldus verder stijgen. Er wordt dus verwacht dat de verkeersgeneratie naar 
het betrokken projectgebied ook verder zal toenemen. Er is echter nog geen zich op de 
mogelijke toename aan verkeersgeneratie.  

In het locatiealternatief wil dit zeggen dat er naast de rotatieparking ook ruimtelijke 
ontwikkelingen zullen plaatsvinden die bijkomend verkeer met zich zullen meebrengen. Zoals 
reeds vermeld is er nog geen zicht op de mogelijke ontwikkeling en de daarmee gepaard 
gaande verkeersgeneratie.  

Voor de discipline geluid worden voor dit ontwikkelingsscenario echter geen significante 
geluidsveranderingen (toenames) verwacht. Vanaf een toename van de verkeersintensiteiten 
met 25% wordt een geluidstoename bekomen van 1 dB(A), hetgeen als niet significant wordt 
beschouwd. Vanaf een verdubbeling van de verkeersintensiteit wordt een geluidstoename van 
3 dB(A) bekomen, hetgeen tot een negatief geluidseffect kan leiden. Doch een verdubbeling 
van de verkeersintensiteiten wordt voor de bijkomende ontwikkeling op deze site weinig 
waarschijnlijk geacht. 

8.4.5.2 Ontwikkeling van de nieuwe parkeerzone aan de Oude Luikerbaan 

In het basisalternatief werd geen parking op deze zone voorzien. Er wordt verwacht dat de 
verkeersintensiteiten in de omgeving van de Oude Luikerbaan door deze ontwikkeling zullen 
toenemen.  

In het locatiealternatief werd wel reeds een parkeerzone voorzien aan de Oude Luikerbaan. 
T.g.v. deze ontwikkeling zullen de Oude Luikerbaan zullen de verkeersintensiteiten verder 
kunnen toenemen.  

Ook hier worden voor de discipline geluid geen significante geluidsveranderingen (toenames) 
verwacht. De verwachte ontwikkeling zal waarschijnlijk niet van die aard zijn dat de 
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verkeersintensiteiten op de Oude Luikerbaan en omgeving zullen verdubbelen, hetgeen pas 
tot een significant effect kan leiden. Zoals reeds vermeld resulteert een verkeerstoename van 
25 % slechts tot een (verwaarloosbare) geluidstoename van 1 dB(A).  

8.4.6 Milderende maatregelen 

Aanlegfase 

Voor de aanlegfase zal tijdens de bouwwerkzaamheden van de parkeergebouwen, alsook de 
af- en aanvoer van materialen voor de bouwwerken, een hoge(re) geluidsbelasting ontstaan 
t.a.v. de nabije gebouwen en woningen tot de werfzone. Voor de aanlegfase zal gebruik 
gemaakt worden van een hydraulische rupskraan, mobiele kranen, betonpomp en 
vrachtwagens voor aan- en afvoer van materiaal.  

Voor de bouw van het ondergronds parkeergebouw ten westen van het Cultureel centrum 
(=basisalternatief) zullen dergelijke activiteiten ter hoogte van de nabijgelegen woningen aan 
Stadsomvaart en Kunstlaan, alsook ter hoogte van het Cultureel centrum en het Virga Jesse 
ziekenhuis (tijdelijk) een aanzienlijke geluidsbelasting teweegbrengen tot 60 dB(A) en meer 
tijdens de dagperiode. De toepasbare milieukwaliteitsnormen voor de dagperiode kunnen 
hierbij overschreden worden.  

Voor de bouw van het ondergronds parkeergebouw ten oosten van het Cultureel centrum 
(=locatiealternatief) zullen de geluidsemitterende activiteiten voornamelijk t.h.v. de woningen 
aan de Casterstraat, de overliggende bebouwing aan de Kunstlaan, als het Cultureel centrum 
een aanzienlijke geluidsbelasting genereren van 60 dB(A) en meer. Ook hier zullen de 
toepasbare milieukwaliteitsnormen voor de dagperiode overschreden kunnen worden. Alsook 
voor de aanleg van de bovengrondse parking t.h.v. de Oude Luikerbaan zal t.h.v. de woningen 
aan de Kroonwinningstraat een verhoogde geluidsbelasting te verwachten zijn. De 
milieukwaliteitsnorm van 50 dB(A) voor de dagperiode zal hier overschreden worden. 

Voor de hoge geluidsbelastende werkzaamheden wijst dit voor beide alternatieven op het 
belang van de gerichte werktijden (7u-19u) en minimale werkingsduur, eventueel groepering 
van geluidsbelastende werkzaamheden want overschrijdingen tijdens bepaalde 
werkzaamheden zijn praktisch niet uit te sluiten. Ook het proberen voorspellen van pieken van 
mogelijke kortstondige geluidshinder dient een aandachtspunt te zijn. De projectontwikkelaar 
en de stad dienen via een gerichte communicatie de omwonenden op voorhand op de hoogte 
te brengen. 

Verkeersafwikkeling tijdens exploitatiefase 

Basisalternatief: 

Voor de verkeersafwikkeling rondom de projectzone voor het basisalternatief is een toename 
te verwachten van de geluidsbelasting t.g.v een intensiteitstoename van het 
projectgerelateerde verkeer. Voor een gedeelte van Stadsomvaart resulteert dit in een 
geluidstoename van 1 tot 2 dB(A). Alsook t.h.v. de Toekomststraat wordt voor een beperkt 
aantal woningen een geluidstoename verwacht van +/- 1 dB(A). Het geluidseffect voor 
Stadsomvaart als Toekomststraat wordt echter als beperkt negatief beschouwd (score -1). 
Een geluidstoename van minder dan 3 dB(A) is eerder beperkt en zal niet leiden tot een 
significante auditieve wijziging in de beleving. Hier zijn geen dwingende maatregelen 
noodzakelijk.  

Locatiealternatief: 
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T.g.v. de gewijzigde verkeersafwikkeling rondom de projectzone voor het locatiealternatief is 
een geluidstoename te verwachten t.h.v. het oostelijk gedeelte van Stadsomvaart en t.h.v. de 
Lentestraat. De grootste geluidstoenames zijn hierbij te verwachten aan Stadsomvaart, met 
toenames gaande van 3 tot 6 dB(A). Het geluidseffect wordt hier als negatief beoordeeld 
(score -2). T.h.v. de Lentestraat is de geluidstoename beperkt tot maximaal 2 dB(A). Het 
effect wordt hier als beperkt negatief beschouwd (score -1). Voor het oostelijk gedeelte van 
Stadsomvaart is de verkeersbelasting dusdanig dat er een relevante toename in 
wegverkeersgeluid zal plaatsvinden in vergelijking met de referentiesituatie. 

In het rekenmodel werd rekening gehouden met een gemiddelde snelheid van 50 km/h voor 
de meeste ontsluitingswegen, met uitzondering van de zone 30 binnen de kleine stadsring. 
Indien op de ontsluitingswegen waar een significante geluidstoename verwacht wordt 
(toename > 3 dB(A)) een snelheidsbeperking tot 30 km/h opgelegd wordt, wordt een 
geluidsreductie bekomen gaande van maximaal 2 dB(A) voor de wegverhardingen bestaand 
uit klinkers en 1 dB(A) voor asfaltverhardingen. In verhouding met geluidstoenames tot 6 
dB(A) is de geluidsafname t.g.v. de snelheidsreductie zeer beperkt. De verkeersbelasting 
neemt immers sterk toe t.o.v. de referentiesituatie. T.g.v. de toename aan verkeer zal de 
bovengrens (=Lden 65 dB(A) en Lnight 55 dB(A)) volgens de gedifferentieerde 
referentiewaarden voor secundaire en lokale wegen t.h.v. het oostelijk deel van Stadsomvaart 
overschreden worden.  

Een verandering van wegdektype kan meer of minder invloed hebben naargelang van de 
snelheden waarover het gaat. Een aanpassing van het wegdektype zal voor een 
voertuigsnelheid van 50 km/h en zeker van 30 km/u een verwaarloosbare geringe 
geluidsvermindering teweegbrengen. Immers voor dergelijke lage snelheden wordt de 
geluidsemissie van een voertuig hoofdzakelijk bepaald door zijn deelbijdrage aan geluid 
gegenereerd door de motor, overbrenging en uitlaat. Vermits het wegdek enkel een effect kan 
hebben op de deelbijdrage aan rolgeluid is het gebruik van geluidsarme wegdektypes in 
stadscentra van beperkte omvang.   

Vaste geluidsbronnen.  

Na een analyse van de vaste geluidsbronnen van het ondergronds parkeergebouw is 
vastgesteld dat aan de geluidsemissiebronnen t.g.v. de rook en warmte afvoer (RWA) voor de 
discipline geluid extra aandacht moet besteed worden. Vooreerst wordt er een beperking 
opgelegd van het geluidsvermogen van de ventilatoren t.h.v. de uitblaasopeningen, vermits 
deze laatste zeer dicht nabij de voorziene bewoonde vertrekken (incl Virga Jesse ziekenhuis) 
gelegen zijn. Voor het basisalternatief werd bepaald dat om conformiteit te bekomen met de 
vooropgestelde grenswaarde van 40 dB(A)/50dB(A) voor de nachtperiode volgens VLarem II 
het geluidsvermogen van de ventilatoren (afzonderlijk) beperkt dient te blijven tot 86 dB(A). 
Voor het locatiealternatief dient het geluidsvermogen van de ventilatoren beperkt te blijven 
tot 82 dB(A). 

Er moet op gelet worden dat voor de technieken van het ondergronds parkeergebouw voor 
zowel het basis- als locatiealternatief de meest geluidsarme technieken toegepast worden. 
Indien nodig zal d.m.v. bijkomende geluidsmaatregelen (nog stillere machines of 
geluidsdempers aan te brengen) ervoor gezorgd moeten worden dat deze aan het 
vooropgestelde geluidsvermogenniveau voldoen. 

Een alternatieve saneringsmogelijkheid voor de geluidsemissiebeperking is een 
gecombineerde maatregel van bronemissiebeperking met een geluidsreducerende maatregel 
in de geluidsoverdrachtsweg, waarbij de geluidsbronnen afgeschermd opgesteld worden. 

Rekening houdende met de gekwantificeerde geluidsbeperkingen op het 
geluidsvermogenniveau van elke geluidsbron en eventueel bijkomende geluidsafschermende 
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maatregelen, kan de effectbeoordeling van de vaste geluidsbronnen hier tot een 
verwaarloosbaar effect leiden. Hierbij moet echter nog opgemerkt worden dat voor de vaste 
geluidsbronnen pas maatregelen kunnen gedimensioneerd worden wanneer exacte gegevens 
omtrent geluidsproductie van de betrokken machines gekend zijn. 

8.4.7 Leemten in de kennis 

De methodiek voor de bepaling van het verwacht geluidsniveau steunt op het gebruik van 
aannames inzake (toekomstige) verkeersstromen. Elke aanname wordt in het MER 
onderbouwd. Desondanks dient bij de gevolgde methodiek tal van onzekerheden mee in 
rekening gebracht te worden, welke te maken hebben met o.a.: 

 evolutie van verkeersstromen; 

 modelmatige onzekerheden te wijten aan o.a. onvolkomenheden bij invoeren van 
bron- en omgevingskarakteristieken;  

Deze onzekerheden leiden er toe dat de berekende geluidsbelasting niet zozeer absoluut mag 
beoordeeld worden, doch relatief ten opzichte van de referentiesituatie. 

In Vlaanderen bestaat er vooralsnog geen wetgeving of normering omtrent verkeerslawaai 
hetgeen de beoordeling van de effecten bemoeilijkt. Met de Richtlijn 2002/49/EG inzake de 
evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai beoogt men op Europees niveau een 
gemeenschappelijke aanpak te bepalen om op basis van prioriteiten de schadelijke gevolgen, 
hinder inbegrepen, van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen of te 
verminderen.  Als eerste stap zijn de verschillende dosismaten voor geluid in de verschillende 
Europese landen geharmoniseerd. Voor het bepalen van de hinder is het equivalent dag-
avond-nachtniveau ‘Lden’ en voor slaapverstoring ‘Lnight’ (de equivalente geluidsbelasting 
gedurende de gehele nacht) ingevoerd. De EU-Richtlijn werd omgezet in  het Besluit van de 
Vlaamse Regering inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai d.d. 
22/07/05 (BS 31/08/05).  Ter uitvoering van de richtlijn 2002/49/EG  dienen de lidstaten 
actieplannen op te maken met maatregelen die in het bijzonder gericht zijn op prioritaire 
problemen die kunnen worden bepaald op grond van overschrijding van een relevante 
grenswaarde of andere door de lidstaten of andere door de lidstaten gekozen criteria. Dit is 
tot op heden nog niet gebeurd in Vlaanderen. Om toch de ernst van de effecten te kunnen 
beoordelen worden in het kader van het MER gebruik gemaakt van de richtwaarden 
voorgesteld voor verkeerslawaai op basis van de gedifferentieerde referentiewaarden voor 
wegverkeerslawaai, onderschreven in de discussienota ‘Milieukwaliteitsnormen 
Omgevingslawaai’, door afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid (dept. 
LNE), afdeling Algemeen Beleid (MOW), afdeling Wegen en Verkeer en de NMBS. Deze 
beoordelingscriteria worden in het geactualiseerd MER-richtlijnenboek voor de discipline geluid 
en trillingen geadviseerd als toetsingskader. 

Van de in te zetten machines tijdens de bouwfase wordt het verwacht geluidsniveau aan de 
omliggende bewoonde gebouwen bepaald. De geluidsberekening wordt uitgevoerd op basis 
van geluidsvermogenniveaus bekomen uit literatuurgegevens of eigen meetdata. Exacte 
gegevens over het geluidsvermogenniveau van het te gebruiken werktuig zijn niet gekend, 
daar de aannemingsfase nog niet is opgestart. De bekomen resultaten zijn dan ook eerder 
indicatief, maar geven een voldoende inzicht in de te verwachten effecten naar geluid. De 
trillingsbelasting van de in te zetten machines is gebaseerd op basis van literatuurstudies op 
specifieke onderzoeklocaties. Exacte gegevens over inzetbare machines, noch de 
bodemdemping op en rondom de site, noch de trillingsvoortplanting, zijn in deze studiefase 
nog onvoldoende gekend.  
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Voor de technische installaties van het parkeergebouw zijn geen exacte gegevens gekend over 
de geluidskarakteristieken. Er zal daarbij een aanname worden gedaan van het 
geluidsvermogenniveau uitgaande van geluidsmetingen bij vergelijkbare geluidsbronnen of 
gegevens van fabrikanten van vergelijkbare installalties. De gebruikte brongegevens vormen 
daarbij een voorwaardelijk kader voor de geluidsgegevens van de toekomstige vaste 
geluidsbronnen. 

8.4.8 Voorstellen tot monitoring 

Voor de discipline Geluid & Trillingen is er geen monitoring noodzakelijk. 

8.5 Discipline Bodem 

8.5.1 Methodiek 

8.5.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Er kan aangenomen worden dat de referentiesituatie 2020 van de bodem weinig zal verschillen 
van de huidige situatie (2017). Voor de beschrijving van de huidige situatie zullen volgende 
gegevens over de bodem in het studiegebied verzameld worden: 

 Huidig bodemgebruik (natuurlijk en verstoord) en historiek van het bodemgebruik; 

 Geologische karakteristieken;  

 Bodemkundige kenmerken (textuur, profiel, vochttrap);  

 Bodemkwaliteitsgegevens met een overzicht van (mogelijk)verontreinigde sites, 
uitgevoerde bodemonderzoeken en saneringsprojecten in en in de nabijheid van het 
projectgebied.  

De beschrijving van de huidige situatie inzake bodem zal worden gebaseerd op een 
terreinbezoek (dat plaats vond op 5/10/2016) en de raadpleging van volgende kaarten, 
databanken en rapporten: 

 Topografische kaart, schaal 1:25.000 (NGI, 1984); 

 Digitale bodemgebruikskaart (GIS-Vlaanderen, 2001); 

 Digitale bodemkaart opgemaakt door het IWT (GIS-Vlaanderen, 2001); 

 Bodemgeschiktheidskaarten (Geoloket Bodem); 

 Geologische kaart van België, schaal 1/50.000 (Claes, S. en Gullentops, F.) - 
toelichting bij de geologische kaart van België – Vlaams Gewest; Brussel; 2001; 

 Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be); 

 OVAM (www.ovam.be): digitale databank van de verspreiding van bodemonderzoeken 
in Vlaanderen. 

8.5.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

De belangrijkste ingrepen op de bodem zijn de vergravingen voor de aanleg van de 
ondergrondse parking en het daaraan gekoppelde grondverzet. 
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Op basis van de projectgegevens wordt de grondbalans opgemaakt. Naast een raming van de 
hoeveelheden zal ook een indicatie van de eventuele verontreinigingsgraad (toetsingskader 
Vlarebo) gegeven worden.  

Uitgravingen geven in de eerste plaats aanleiding tot profielverstoring (aantasting van de 
oorspronkelijke gelaagdheid van de bodem, bodemverlies, ophoging van de oorspronkelijke 
bodem). Nattere klei-, leem- en veenbodems met een goede profielontwikkeling die weinig tot 
niet antropogeen verstoord zijn, zijn gevoeliger voor profielverstoring en structuurwijziging 
dan antropogeen verstoorde, drogere zandbodems met weinig tot geen profielontwikkeling.  

Door de geplande bemaling en/of drainage kan er plaatselijk verdroging of vernatting van de 
bodem optreden.  

Bodemverontreiniging kan ontstaan ten gevolge van accidentele situaties tijdens de werken, 
ten gevolge van het verplaatsen van bestaande verontreinigingen via de bemaling of ten 
gevolge van accidentele situaties tijdens het gebruik van de parking. Anderzijds zal de diffuse 
verontreiniging door wegverkeer in het projectgebied wegvallen door het verdwijnen van de 
lusvormige weg.  

Ook wordt in het MER de nodige aandacht gegeven aan de wijziging van het bodemgebruik. 
De lusvormige weg in het projectgebied zal verdwijnen en het park krijgt een kwaliteitsvollere, 
natuurlijkere inrichting. 

Een overzicht van de effectgroepen, criteria, methodieken en meeteenheden voor de discipline 
Bodem wordt weergegeven in Tabel 127. 

Tabel 127  Beoordelingscriteria voor de discipline Bodem 

Effect Criterium Methodiek Eenheid 

Grondverzet Hoeveelheid aan te voeren /af te 
voeren grond. Mate waarin een 
evenwichtige grondbalans wordt 
bereikt.  

Opstellen grondbalans (aan- en 
afvoer grond) op basis van 
voorlopige projectgegevens 

m³ 

Structuurwijziging Oppervlakte zettingsgevoelige 
bodem, daling maaiveld 

Modelleren van de 
bemalingsinvloed en 
bespreking beïnvloede 
zettingsgevoelige (bodems en) 
structuren (op basis van 
literatuurgegevens) 

m², cm, aantal 
structuren 

Profielverstoring Oppervlakte verstoorde bodem. Inschatting van het 
ruimtebeslag en overlay met 
bodemkaart, 
bodemgebruikskaart en 
bodembedekkingskaart 

m² 

Impact op 
bodemkwaliteit 

Interferentie met verontreinigde 
locaties met risico op 
(verspreiding van) 
bodemverontreiniging.  

Kwalitatieve bespreking en 
situering op kaart 

Aantal locaties 

Kans op accidentele situaties, … 
tijdens de werkzaamheden. 

Kwalitatieve bespreking 

Wijziging 
bodemgebruik 

Oppervlakte gewijzigd 
bodemgebruik. 

Overlay projectgebied met 
bodemgebruikskaart. 

m² 

Voor de beoordeling van de effecten op het bodemsysteem, wordt een globaal 
beoordelingskader opgesteld, waarbij een toetsingskader van -3 tot +3 wordt gebruikt, om de 
impact van het project te beoordelen. 

Onderstaande significantiekaders worden voorgesteld voor de effecten op de bodem. 
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Tabel 128  Significantiekader Grondverzet 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Geen effect 0 Geen grondverzet 

Beperkt negatief effect -1 Gesloten grondbalans 

Negatief effect -2 Open grondbalans: hergebruiksmogelijkheden voor afgevoerde 
grond of beperkt onevenwicht in de grondbalans 

Aanzienlijk negatief effect -3 Open grondbalans: geen hergebruiksmogelijkheden voor 
afgevoerde grond of groot onevenwicht in de grondbalans. 

Tabel 129  Significantiekader Structuurwijziging door drukbelasting of bemaling 

  DRAINERINGSKLASSE 

  a b c d e f g h i 

T
E

X
T

U
U

R
K

L
A

S
S

E
 

U / 0 0 0 -1 -2 -2 -1 -1 

E / 0 0 0 -1 -2 -2 -1 -1 

A / 0 0 0 -1 -2 -2 -1 -1 

L / 0 0 0 -1 -2 -2 -1 -1 

P 0 0 0 0 0 -1 -2 -1 -1 

S 0 0 0 0 0 -1 / / / 

Z 0 0 0 0 0 -1 / / / 

(V) / / / / -2 

(-3 indien 
interferentie 
met bemaling) 

-2 

(-3 indien 
interferentie 
met bemaling) 

-2 

(-3 indien 
interferentie 
met 
bemaling) 

/ / 

Tabel 130  Significantiekader Profielverstoring 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Geen effect 0 Geen verstoring 

Verstoring van reeds verstoorde bodems of recente bodems waarin nog 
geen bodemvormingsprocessen hebben plaatsgevonden (p, x) 

Beperkt negatief effect -1 Verstoring van bodems met matig ontwikkelde profielen (a, b, c, d, e, 
f) 

Negatief effect -2 Verstoring van bodems met een uitgesproken profielontwikkeling (g, h, 
m) 

Aanzienlijk negatief effect -3 Verstoring van bodemkundig erfgoed (DOV). 
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Tabel 131 Significantiekader Bodemkwaliteit 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Aanzienlijk positief effect +3 Sanering van bestaande verontreiniging 

Positief effect +2 Wegvallen van een diffuse verontreinigingsbron  

Beperkt positief effect +1 Isoleren van een bestaande verontreiniging 

Geen effect 0 Geen kans op verspreiding van bestaande verontreinigingen of het 
ontstaan van nieuwe verontreinigingen 

Beperkt negatief effect -1 Kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen binnen het 
projectgebied. 

Risico op accidentele situaties (mits snel optreden). 

Nieuwe diffuse verontreiniging over een beperkte oppervlakte van het 
projectgebied. 

Negatief effect -2 Kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen tot buiten het 
projectgebied.  

Nieuwe diffuse verontreiniging over het volledige projectgebied. 

Aanzienlijk negatief 
effect 

-3 Reële kans op het ontstaan van nieuwe verontreinigingen. 

Tabel 132 Significantiekader Bodemgebruik  

CATEGORIE BODEMGEBRUIK VOORBEELDEN 

1. Verhard  Infrastructuur: Weg, spoorweg, vliegveld 

Bebouwing: Woongebied, handel, horeca, bedrijventerrein 

2. Half-verhard en kunstmatig 
onverhard 

Stortplaats, begraafplaats, ontginningsgebied, semi verharde 
overige terreinen 

Park, sportterrein, volkstuin, verblijfsrecreatie 

3. Natuurlijk (landbouw of natuur) Verschillende vormen van agrarisch gebruik 

Bos, natuurlijke terreinen 

 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Aanzienlijk positief effect +3 Stijging met 2 categorieën, bovendien blijven in het 
projectgebied nauwelijks nog onnatuurlijke elementen 
aanwezig. 

Positief effect +2 Stijging met 2 categorieën 

Beperkt positief effect +1 Stijging met 1 categorie 

Geen effect 0 Geen wijziging in bodemgebruik 

Beperkt negatief effect -1 Daling met 1 categorie  

Negatief effect -2 Daling met 2 categorieën 

Aanzienlijk negatief effect -3 Daling met 2 categorieën, bovendien blijven in het 
projectgebied nauwelijks nog natuurlijke elementen 
aanwezig. 
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8.5.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline bodem omvat minimaal de zone van het projectgebied, de 
werfzone, de zone waar de uitgegraven grond tijdelijk gestockeerd zal worden en de zone 
waarbinnen verspreiding van polluenten via het grondwater mogelijk is. De invloedszone van 
de bemaling is in deze fase nog niet gekend. In deze milieueffectbeoordeling wordt worst case 
uitgegaan van een bemalingsstraal van 50 m. Het studiegebied wordt daarom gedefinieerd 
als het projectgebied met een invloedzone van 50 m (Kaart 16). 

8.5.3 Beschrijving van de referentiesituatie (2020) 

8.5.3.1 Huidige situatie (2017) 

GEOLOGIE 

In de loop van 2013 en 2015 werden enkele sonderingen uitgevoerd ter hoogte van het 
projectgebied. Tot ongeveer 2,5 m diepte onder het maaiveld bevinden zich quartaire 
aanvullingsgronden. Daaronder bevindt zich de tertiare Formatie van Eigenbilzen. Vanaf een 
diepte van 10 m wordt de Boomse klei aangetroffen (Kaart 19-20). Deze opbouw wordt 
bevestigd door het G3Dv2-model. 

Tabel 133 Geologische beschrijving 

CHRONOLOGIE LITHOSTRATIGRAFIE BESCHRIJVING DIKTE (M) 

Quartair - Zeer fijn tot matig fijn, siltig, 
humeus, bruin/grijs/geel zand 

2,5 

Tertiair Formatie van Eigenbilzen Grijs tot grijsgroen silt en kleiig fijn 
zand 

8 

Formatie van Boom Blauwgrijze tot bruinzwarte harde 
vette klei 

30 

RELIËF 

Het projectgebied wordt gekenmerkt door een vlak reliëf op een maaiveldpeil van ca. 39 
mTAW . Ter hoogte van voorziene parking aan de Oude Luikerbaan is het maaiveld iets hoger 
gelegen dan rond het Cultureel Centrum (zie kaart 21-22). 

BODEMGEBRUIK 

Volgens de landgebruikskaart van Corine is het studiegebied vandaag vooral in gebruik als 
“Discontinue bebouwing” (86.625 m²), met in het noordwesten een zone aangeduid als 
“Industrie- of handelszone” (63.212 m²). De ondergrondse parking en een hoek van de 
bovengrondse parking in het basisalternatief zijn volledig gelegen in deze “industrie- of 
handelszone”. In het locatiealternatief is het net het omgekeerde (zie kaart 17-18).  

Op basis van een analyse van de luchtfoto werd een kaart gemaakt van het effectieve 
bodemgebruik in het studiegebied in het studiegebied. Ongeveer de helft van het 
basisalternatief maakt vandaag deel uit van het stadspark. Het betreft weliswaar de 
noordelijke uitloper van het park, dat als minder kwalitatief kan beschouwd worden door de 
aanwezigheid van de lusvormige parkeerweg. De rest van het studiegebied is verhard door 
bebouwing, parking of wegenis. In het locatiealternatief is bijna de helft ingenomen door 
grasland (het braakliggende terrein aan de Oude Luikerbaan), terwijl 40% van het 
studiegebied ingenomen wordt door de bestaande parking achter het Cultureel centrum. 
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Tabel 134 Bodemgebruik binnen contour van het basisalternatief 

BODEMGEBRUIK OPPERVLAKTE (M²) OPPERVLAKTE (%) 

Grasland 12.978 43,3 

Half open of open bebouwing 14.879 49,7 

Loofhoutaanplant (excl populier) 1.166 3,9 

Park 940 3,1 

Totaal 29.964 100,0 

Tabel 135 Bodemgebruik binnen contour van het locatiealternatief 

BODEMGEBRUIK OPPERVLAKTE (M²) OPPERVLAKTE (%) 

Grasland 14.275 45,6 

Half open of open bebouwing 12.733 40,7 

Loofhoutaanplant (excl populier) 211 0,7 

Park 940 3,1 

Struikgewas en struwelen 3.161 10,1 

Totaal 29.964 100,0 

BODEMKUNDIGE KENMERKEN 

De bodemtypes die voorkomen in het studiegebied worden samengevat in Tabel 136 en 
weergegeven op kaart 23-24. Van nature wordt het studiegebied gekenmerkt door matig natte 
tot natte zandleembodems. Een derde van de bodems in het plangebied is echter verstoord 
door bebouwing of verharding. 

Tabel 136 Bodems in het studiegebied 

BODEMTYPE CODE OMSCHRIJVING OPP (M²) OPP (%) 

Antropogeen OB Bebouwde zones 53.975 36,02 

Nat zandleem 

Lec 
Natte zandleembodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizont 

3.381 2,26 

Lhc 
Natte zandleembodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizont 

35.912 23,97 

Vochtig 
zandleem 

Ldc 
Matig natte zandleembodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizon 

26.126 17,44 

Pdc 
Lichte zandleembodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizon 

18.006 12,02 

Pcc 
Lichte zandleembodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizon 

12.434 8,30 

Totaal 149.834 100 

BODEMKWALITEIT 

In het projectgebied zelf werden in het verleden geen bodemonderzoeken uitgevoerd. 
Evenmin vonden er in het verleden risico-activiteiten plaats. Wel overlapt het studiegebied 
met het kadastrale perceel van het Jessa ziekenhuis waar in 2001 en 2009 oriënterende 
bodemonderzoeken werden uitgevoerd (zie kaart 25-26).  
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Tabel 137  Bodemonderzoeken in het studiegebied uit de OVAM databank 

DOSSIER TYPE PERCEEL ADRES BEVINDINGEN 

16688 OBO 

Limburg, 
Hasselt 8e 
afdeling, sectie 
D, nr 168 k 

Virga Jesse Ziekenhuis 

Stadsomvaart 11 

Hasselt 

OBO december 2001: 

In het vaste deel van de aarde werd een 
overschrijding van de 80%-II-
bodemsaneringsnorm gemeten voor 
benzo(a)pyreen. Het betreft een 
historische verontreiniging. Verder 
onderzoek bleek niet noodzakelijk, wel 
werd het perceel opgenomen in het 
register van verontreinigde gronden. 

OBO september 2009: 

Er werden concentraties boven de 
richtwaarde (maar onder de 80% BSN) 
vastgesteld voor enkele PAK’s). Het betreft 
een historische verontreiniging 
veroorzaakt door de aanvullingslaag 
aangebracht bij de bouw van het 
ziekenhuis in 1956.  

Er werden concentraties boven de 
richtwaarde vastgesteld voor arseen in het 
grondwater. Ook dit wordt gerelateerd 
aan een historische verontreiniging. 

Uit het OBO blijkt dat er geen duidelijke 
aanwijzing is dat de verhoogde 
concentraties een ernstige 
bodemverontreiniging vormen voor mens 
of milieu. Bijgevolg moet er geen 
beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd 
worden. Het kadastraal perceel kent geen 
asbestrisico. 

Verder dient rekening gehouden te worden met een diffuse verontreiniging afkomstig van 
weggebruik. Uit onderzoek dat uitgevoerd is in Nederland (CIW, 2002) blijkt dat vooral dichtbij 
de weg (tot 10 m afstand) en tot een diepte van circa 40 cm in de bodem sprake is van 
verontreiniging veroorzaakt door afstromend wegwater en verwaaiing (strooizouten, zware 
metalen, PAK’s). Op circa 10 m afstand van de weg is de kwaliteit van de bodem vergelijkbaar 
met het referentiepunt op 200 m. De verontreinigingen accumuleren binnen korte afstanden 
en diepte in de bodem, hetgeen ook blijkt uit het feit dat langs de nog niet zo oude 
autosnelwegen nauwelijks sprake is van verontreiniging van de bodem. Dit effect is 
momenteel aanwezig in het projectgebied langsheen de lusvormige weg.  

Vooraleer de werkzaamheden voor de parking van start gaan, zal er een milieuhygiënisch 
onderzoek worden uitgevoerd. 

8.5.3.2 Referentiesituatie (2020) 

De komende jaren worden er geen wijzigingen verwacht met betrekking tot de bodem. 
Bijgevolg komt bovenstaande beschrijving overeen met de referentiesituatie 2020. 

8.5.4 Bespreking van de milieueffecten  

8.5.4.1 Basisalternatief - aanlegfase 

8.5.4.1.1 Grondverzet 

Gezien het project de aanleg van een ondergrondse parkeergarage betreft, zal de aanleg ervan 
gepaard gaan met een aanzienlijk grondverzet. Een deel van de uitgegraven grond (34,09%) 
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zal hergebruikt kunnen worden voor heraanvullingen rondom en bovenop het parkeergebouw 
(zie Tabel 138). De rest (65,91%) zal afgevoerd moeten worden. Er zijn op basis van 
bestaande bodemonderzoeken geen aanwijzigingen dat de uitgegraven bodem na 
milieuhygiënisch onderzoek een kwaliteitscode kan krijgen die een extern hergebruik zou 
onmogelijk maken. Na een eventuele tijdelijke stockage in een grondverwerkingscentrum of 
TOP zal de afgevoerde bodem worden hergebruikt. Het effect naar grondverzet toe wordt dan 
ook als negatief (score -2) beoordeeld. 

Tabel 138: Grondverzet in basisalternatief 

 m3 % 

Hoeveelheid uit te graven grond 69.611,60 100 

Benodigde aanvullingen 27.731,60 34,09 

Grondafvoer 45.880,00 65,91 

Tijdens de uitvoering van graaf- en ophogingswerken zal steeds de regelgeving van het 
grondverzet worden nageleefd: 

 Aangezien het grondverzet meer dan 250 m³ bedraagt, is een onderzoek naar de 
kwaliteit van de uit te graven bodem verplicht; 

 De aanvullingen zullen gebeuren met grond conform de bepalingen van het VLAREBO; 

 Er zal steeds gewerkt worden volgens een code van goede praktijk. 

8.5.4.1.2 Structuurwijziging 

Door het belasten van de bodem kan er zetting van de bodem optreden ter hoogte van de 
belaste bodem. Door bodemzetting kunnen de oppervlakkige en/of diepere bodemlagen 
verdichten. Dit kan leiden tot een afname van de drainagecapaciteit en de doorwortelbaarheid 
van de bodem. Verdichte bodems worden bijgevolg gekenmerkt door een verminderde 
infiltratie en een verminderde begroeiing. 

De gevoeligheid van een bodem voor verdichting kan beoordeeld worden aan de hand van de 
textuurklasse en de drainageklasse. Over het algemeen vertoont een bodem met een fijne 
granulometrie en hoger vochtgehalte een grotere gevoeligheid voor zetting. Zandige bodems 
kunnen over het algemeen beschouwd worden als weinig gevoelig voor zetting. 

In het projectgebied zullen 2 ingrepen van belang zijn voor het ontstaan van 
structuurwijzigingen. Enerzijds de stockage (grond en materieel) in de werfzone en anderzijds 
de bemaling. 

Tabel 139 Bodems in de werfzone van de ondergrondse parking 

BODEMTYPE TEXTUURKLASSE DRAINAGEKLASSE PROFIELONTWIKKELING OPP. (M²) OPP. (%) 

Antropogeen - - - 12.419 76,80 

Nat zandleem L h c 3.752 23,20 

Totaal 16.171 100,0 
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Van de antropogeen verstoorde bodems in de werfzone wordt verondersteld dat deze niet 
gevoelig zijn voor verdichting of structuurwijziging (score 0). De zandleembodems in de 
werfzone worden gekenmerkt door een eerder natte toestand. Op basis van het 
significantiekader kan gesteld worden dat deze beperkt gevoelig zijn voor verdichting of 
structuurwijziging (score -1). 

Wanneer de bemaling wordt beschouwd, moet rekening gehouden worden met 2 
bemalingsvarianten, zowel zonder als met retourbemaling (zie discipline water). De 
doorlatendheid van de secanswanden heeft ook impact op de reikwijdte van de 
bemalingsstraal. Aangezien het ganse gebied waarbinnen de maximale bemalingsstraal reikt, 
bestaat uit antropogeen verstoorde bodems en vochtige tot natte zandleembodems 
(textuurklasse P en L, drainageklasse h, c en d) kan op basis van het significantiekader gesteld 
worden dat er een beperkt negatief effect is (score -1).  

Ter hoogte van de geplande abonnementenparking is vandaag reeds een bestaande parking 
aanwezig, zodat er hier geen effecten van structuurwijziging verwacht worden (score 0). 

8.5.4.1.3 Profielverstoring 

Vergravingen leiden in de eerste plaats tot profielverstoring van de bodem. De graad van 
profielverstoring hangt af van de gevoeligheid van de bodem voor verstoring. Deze 
gevoeligheid wordt bepaald door de mate van profielontwikkeling (eventueel waardevolle 
profielen) en de mate van reeds aanwezige antropogene verstoring. 

Vergraving van de bodem zal voornamelijk van belang zijn ter plekke van de bouwput voor de 
ondergrondse parking. De bodemtypes die hier vandaag voorkomen, zijn opgelijst in Tabel 
139. Antropogene gronden worden niet gekenmerkt door een profilering zodat hier geen 
profielverstoring plaatsvindt (score 0). Profielontwikkeling “c” betreft gronden met een sterk 
gevlekte (of met verbrokkelde) textuur B horizont (uitgeloogde bodems). Het gaat hier om 
een matig ontwikkelde profilering, zodat de profielverstoring als beperkt wordt beschouwd 
(score -1).  

8.5.4.1.4 Impact op de bodemkwaliteit 

Zowel tijdens de aanleg van de parking als tijdens de exploitatiefase kan de bodem 
verontreinigd worden: verspreiding van bestaande verontreinigingen, calamiteiten, diffuse 
verontreiniging door het wegverkeer,… 

Ten gevolge van de bemaling kunnen bestaande verontreinigingen zich verspreiden, zowel 
binnen als buiten het projectgebied. In de nabijheid van de bouwput voor de ondergrondse 
parking heeft een OBO aangetoond dat er een historische verontreiniging aanwezig is van 
benzo(a)pyreen en PAK’s in de bodem en arseen in het grondwater. De verhoogde 
concentraties zijn echter niet van die aard dat ze een gevaar vormen voor mens of milieu. De 
invloedssfeer van de bemaling reikt echter tot aan de zone waar de verontreiniging is 
vastgesteld (zie paragraaf 8.6.4.1.1), in geval van een open bouwput voor beide 
bemalingsvarianten en in geval van gesloten bouwput en standaardbemaling. De kans op 
verspreiding van de verontreiniging is dan ook groot en het effect naar bodemkwaliteit wordt 
als negatief beoordeeld (score -2). Wanneer een gesloten bouwput wordt toegepast 
gecombineerd met retourbemaling zal er ter hoogte van het Jessa-ziekenhuis geen 
grondwaterstandsverlaging meer vast te stellen zijn, zodat er dan geen risico op verspreiding 
van de verontreiniging is (score 0). 
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Tabel 140: Grondwaterstandverlaging thv Cultureel centrum en Jessa Ziekenhuis 
 

STANDAARDBEMALING RETOURBEMALING 

GRONDWATERSTANDS-VERLAGING 
[m] 

Open 
bouwput 

Gesloten 
bouwput 

Open 
bouwput 

Gesloten 
bouwput 

CULTUREEL CENTRUM 2,0 0,5 1,8 0,4 

JESSA ZIEKENHUIS  0,5-2,0 0,25-0,5 0,25-1,0 0,0 

Score -2 -2 -2 0 

Binnen het projectgebied zelf zijn er (op basis van het register van verontreinigde gronden, 
OVAM) geen aanwijzingen dat er hier een verontreiniging aanwezig is. Rond de lusvormige 
weg en ter hoogte van de bestaande parking daarentegen (tot op 10m afstand) is er ten 
gevolge van het wegverkeer sprake van een diffuse verontreiniging veroorzaakt door 
afstromend wegwater en verwaaiing (strooizouten, zware metalen, PAK’s). Bij het verwijderen 
van de weg, zal deze diffuse verontreiniging stopgezet worden. Bovendien wordt er geen risico 
verwacht op het verplaatsen van eventuele bestaande verontreinigingen, als de regels van het 
grondverzet correct toegepast worden (score 0). 

Tijdens de aanlegwerken is er altijd een risico op accidentele situaties met olie of brandstof. 
Het directe effect dat deze accidentele situaties hebben op de bodemkwaliteit is afhankelijk 
van de aard en de duur en is meestal zeer lokaal. Indirect kan ook de kwaliteit van het 
grondwater beïnvloed worden. Indien bij het optreden van een accidentele situatie wordt 
overgegaan tot een snelle interventie, kan dit effect als licht negatief beschouwd worden 
(score -1). 

8.5.4.1.5 Wijziging van het bodemgebruik 

Tijdens de aanlegwerken verandert het bodemgebruik in een werfzone, waarbij de bouwput 
en de grondopslag beeldbepalend zullen zijn. Deze tijdelijke wijziging van het bodemgebruik 
wordt als beperkt negatief beoordeeld (score -1).  

8.5.4.2 Basisalternatief - exploitatiefase  

8.5.4.2.1 Impact op de bodemkwaliteit 

Ook tijdens de exploitatiefase kunnen accidentele situaties met olie of brandstof optreden. Het 
directe effect dat deze accidentele situaties hebben op de bodemkwaliteit is afhankelijk van 
de aard en de duur en is meestal zeer lokaal. Indirect kan ook de kwaliteit van het grondwater 
beïnvloed worden. Indien bij het optreden van een accidentele situatie wordt overgegaan tot 
een snelle interventie, kan dit effect als licht negatief beschouwd worden (score -1). 

Aangezien de lusvormige weg in het projectgebied zal verdwijnen is er in de geplande toestand 
geen sprake meer van een diffuse verontreiniging in het projectgebied (score +1). 

8.5.4.2.2 Wijziging van het bodemgebruik 

Na de aanleg van de ondergrondse parking gebeuren er boven de parking aanvullingen met 
grond, waarna het park opnieuw wordt aangelegd. De lusvormige weg zal verdwijnen, 
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waardoor het park een kwaliteitsvollere en natuurlijkere inrichting krijgt dan vandaag (score 
+1). Ter hoogte van de bestaande parking is er geen wijziging in bodemgebruik (score 0). 

8.5.4.3 Locatiealternatief – aanlegfase 

8.5.4.3.1 Grondverzet 

Ook in het locatiealternatief wordt een ondergrondse parkeergarage aangelegd, wat gepaard 
gaat met een aanzienlijk grondverzet. Het voorziene ontwerp voor deze ondergrondse parking 
is identiek aan de ondergrondse parking in het basisalternatief. Het grondverzet zal dus in 
dezelfde grootteorde zijn, al moet er hier ook rekening gehouden worden met de afbraak van 
de bestaande verharding die een bijkomende hoeveelheid puin zal veroorzaken (zie § 8.5.4.1.1 
. Het effect naar grondverzet toe wordt dan ook als negatief (score -2) beoordeeld. 

Tabel 141: Grondverzet in locatiealternatief (idem aan basisalternatief) 

 m3 % 

Hoeveelheid uit te graven grond 69.611,60 100 

Benodigde aanvullingen 27.731,60 34,09 

Grondafvoer 45.880,00 65,91 

Tijdens de uitvoering van graaf- en ophogingswerken zal steeds de regelgeving van het 
grondverzet worden nageleefd: 

 Aangezien het grondverzet meer dan 250 m³ bedraagt, is een onderzoek naar de 
kwaliteit van de uit te graven bodem verplicht; 

 De aanvullingen zullen gebeuren met grond conform de bepalingen van het VLAREBO; 

 Er zal steeds gewerkt worden volgens een code van goede praktijk. 

8.5.4.3.2 Structuurwijziging 

Ter hoogte van de bestaande bovengrondse parking achter het Cultureel centrum is reeds een 
verdichting van de oppervlakkige bodem gebeurd, aangezien deze zone al lang gebruikt wordt 
als verharde parking. Of de bodem door historische bemalingen reeds een zetting heeft 
ondergaan is onzeker. Voor de aanleg van het locatiealternatief kunnen door aanleg van de 
ondergrondse parkeerlaag bijkomende, diepere structuurwijzigingen optreden waarbij door 
bodemzetting (als gevolg van bemaling en door opslag van grond & materieel in de werfzone) 
de diepere bodemlagen verdichten.  

Tabel 142 Bodems in de werfzone 

BODEMTYPE TEXTUURKLASSE DRAINAGEKLASSE PROFIELONTWIKKELING 
OPP. 
(M²) 

OPP. 
(%) 

Antropogeen - - - 1.090 7,90 

Vochtig zandleem P c c 8.188 59,36 

Nat zandleem L h c 4.516 32,74 

Totaal 13.794 100 
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Van de antropogeen verstoorde bodems in de werfzone wordt verondersteld dat deze niet 
gevoelig zijn voor verdichting of structuurwijziging (score 0). De zandleembodems in de 
werfzone worden gekenmerkt door een vochtige tot natte toestand. Op basis van het 
significantiekader kan gesteld worden dat de vochtige zandleembodems niet gevoelig zijn voor 
verdichting of structuurwijziging (score 0) en de natte zandleembodems beperkt gevoelig 
(score -1). 

Wanneer de bemaling wordt beschouwd, moet rekening gehouden worden met 2 
bemalingsvarianten, zowel zonder als met retourbemaling (zie paragraaf 8.6.4.3.1). De 
doorlatendheid van de secanswanden heeft ook impact op de reikwijdte van de 
bemalingsstraal. Aangezien het ganse gebied waarbinnen de maximale bemalingsstraal reikt, 
bestaat uit antropogeen verstoorde bodems en vochtige tot natte zandleembodems 
(textuurklasse P en L, drainageklasse h en c) kan op basis van het significantiekader gesteld 
worden dat er een beperkt negatief effect is (score -1).  

Ter hoogte van de abonnementenparking zal enkel een verharding aangelegd worden, zodat 
er hier geen effect naar structuurwijziging zal zijn. 

8.5.4.3.3 Profielverstoring 

Vergravingen, die tot profielverstoring van de bodem leiden, vinden vooral plaats voor de 
aanleg van de ondergrondse rotatieparking achter het cultureel centrum. De bodem is hier 
reeds verstoord tot op een diepte van maximum 1 meter, maar wordt extra verstoord door de 
aanleg van de ondergrondse parkeerlaag.  

Voor de abonnementenparking aan de Oude Luikerbaan, zal echter een nieuwe verharding 
van 17.527 m2 aangelegd moeten worden. Hiertoe zullen ook oppervlakkige vergravingen 
nodig zijn ter hoogte van een braakliggend terrein. De graad van profielverstoring hangt af 
van de gevoeligheid van de bodem voor verstoring. Deze gevoeligheid wordt bepaald door de 
mate van profielontwikkeling (eventueel waardevolle profielen) en de mate van reeds 
aanwezige antropogene verstoring. 

Ter hoogte van de ondergrondse parking en de bovengrondse parking aan de Oude Luikerbaan 
komen enkel antropogeen verstoorde bodems en bodems met matig ontwikkelde profielen 
(gronden met sterk gevlekte of verbrokkelde textuur B horizont) voor, zodat het effect naar 
profielverstoring beperkt negatief is (score -1). 

8.5.4.3.4 Impact op bodemkwaliteit 

In het projectgebied zelf zijn geen bestaande verontreinigingen gekend. Wel is er een 
historische verontreiniging gekend ter hoogte van het Jessa ziekenhuis. Ten gevolge van de 
bemaling kan er een verspreiding van deze verontreiniging optreden.  

De bemalingsstraal bij gebruik van secanswanden met grote doorlatendheid /open bouwput 
(zowel bij gebruik van standaard bemaling als bij retour bemaling) reikt zodanig ver, dat deze 
verontreiniging erdoor beïnvloed kan worden (zie paragraaf 8.6.4.3.1). Wanneer echter 
secanswanden met een lage doorlatendheid gebruikt worden, is de invloed van de bemaling 
veel beperkter. Ter hoogte van de verontreiniging wordt nog steeds een 
grondwaterstandsverlaging van 0,25 m gemodelleerd bij standaard bemaling. Voor al deze 
varianten is er een negatief effect (score -2), aangezien de verontreiniging zich buiten het 
projectgebied kan verspreiden. Bij toepassen van retourbemaling daarentegen is er geen 
grondwaterstandswijziging vast te stellen ter hoogte van de verontreiniging. Het effect op de 
bodemkwaliteit is dan ook afwezig wanneer een gesloten bouwput en retourbemaling wordt 
toegepast (score 0).  
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Tabel 143 Grondwaterstandverlaging thv Cultureel Centrum en Jessa Ziekenhuis 
 

STANDAARDBEMALING RETOURBEMALING 

GRONDWATERSTANDSVERLAGING 
[m] 

Open bouwput Gesloten 
bouwput 

Open bouwput Gesloten 
bouwput 

Cultureel Centrum 2,5 0,75 1,8 0,5 

Jessa Ziekenhuis 0,25-1,0  0,25-0,4 0,25-0,75 0,0 

Score -2 -2 -2 0 

Tijdens de aanlegwerken is er altijd een risico op accidentele situaties met olie of brandstof. 
Het directe effect dat deze accidentele situaties hebben op de bodemkwaliteit is afhankelijk 
van de aard en de duur en is meestal zeer lokaal. Indirect kan ook de kwaliteit van het 
grondwater beïnvloed worden. Indien bij het optreden van een accidentele situatie wordt 
overgegaan tot een snelle interventie, kan dit effect als licht negatief beschouwd worden 
(score -1). 

8.5.4.3.5 Wijzigingen van het bodemgebruik 

Tijdens de aanlegwerken verandert het bodemgebruik in een werfzone, waarbij de bouwput 
en de grondopslag beeldbepalend zullen zijn. Deze tijdelijke wijziging van het bodemgebruik 
wordt als beperkt negatief beoordeeld (score -1).  

8.5.4.4 Locatiealternatief - exploitatiefase 

8.5.4.4.1 Impact op de bodemkwaliteit 

Ook tijdens de exploitatiefase kunnen accidentele situaties met olie of brandstof optreden. Het 
directe effect dat deze accidentele situaties hebben op de bodemkwaliteit is afhankelijk van 
de aard en de duur en is meestal zeer lokaal. Indirect kan ook de kwaliteit van het grondwater 
beïnvloed worden. Indien bij het optreden van een accidentele situatie wordt overgegaan tot 
een snelle interventie, kan dit effect als licht negatief beschouwd worden (score -1). 

8.5.4.4.2 Wijziging van het bodemgebruik 

De voorziene boven- en ondergrondse rotatieparking zal een bestaande bovengrondse parking 
vervangen, zodat hier geen wijziging optreedt in het bodemgebruik (score 0). De 
abonnementenparking aan de Oude Luikerbaan zal een braakliggend terrein te midden van 
bebouwing innemen. De wijziging in bodemgebruik wordt hier dan ook beperkt negatief 
beoordeeld (score -1).  

8.5.4.5 Totaaloverzicht milieueffecten 

In Tabel 144 wordt een overzicht gegeven van de scores voor de verschillende besproken 
milieueffecten, voor basisalternatief en locatiealternatief en de verschillende 
uitvoeringsvarianten. De grote hoeveelheid grondverzet en de mogelijke impact van de 
bemaling op een aanwezige bodemverontreiniging naast het projectgebied zorgen in beide 
alternatieven voor negatieve effecten. Enkel wanneer een gesloten bouwput met 
retourbemaling wordt toegepast, zal de bemaling geen invloed hebben op de bodemkwaliteit. 
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Het basisalternatief scoort iets beter dan het locatiealternatief tijdens de exploitatiefase, door 
het verdwijnen van de lusvormige weg (en de diffuse verontreiniging die erdoor veroorzaakt 
wordt) en door de inrichting van het park boven de ondergrondse parking. 
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Tabel 144 Totaaloverzicht van de milieueffecten - Bodem 

   Basisalternatief Locatiealternatief 

   standaardbemaling retourbemaling standaardbemaling retourbemaling 

    
open 

bouwput 
gesloten 
bouwput 

open 
bouwput 

gesloten 
bouwput 

open 
bouwput 

gesloten 
bouwput 

open 
bouwput 

gesloten 
bouwput 

AANLEG 

Grondverzet -2 -2 
Structuurwijziging 0 / -1 0/-1 
Profielverstoring 0 / -1 -1 
Impact op bodemkwaliteit -2 -2 -2 0 -2 -2 -2 0 
Wijziging bodemgebruik -1 -1 

EXPLOITATIE 
Impact op bodemkwaliteit -1 / +1 -1 
Wijziging bodemgebruik 0/ +1 0 / -1 
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8.5.5 Ontwikkelingsscenario’s 

8.5.5.1 Ontwikkeling van de huidige parkeerzone achter het cultureel centrum 

In het geval van een ontwikkeling ter hoogte van de parking achter het cultureel centrum, zal 
in het basisalternatief de bovengrondse abonnementenparking verdwijnen en moet dezelfde 
parkeerbehoefte opgevangen worden door een ondergrondse parking (al dan niet 
gecombineerd met ondergrondse parkeerplaatsen in functie van de ontwikkeling zelf). Dit 
houdt in dat ook hier bodemeffecten inzake vergraving en bemaling kunnen optreden, die in 
dezelfde grootte orde zullen liggen als voor de ondergrondse parking van het locatiealternatief. 
Naarmate meer ondergrondse parkeerlagen nodig zijn, zullen deze effecten toenemen.  

In het locatiealternatief zal de ondergrondse parking verder uitgebreid moeten worden om de 
verdwenen bovengrondse parkeerplaatsen op te vangen. Dit vereist bijkomende vergravingen 
en bemalingen, zodat de effecten naar grondverzet, structuurwijziging en profielverstoring 
sterker negatief zullen worden. 

8.5.5.2 Ontwikkeling van de nieuwe parkeerzone aan de Oude Luikerbaan 

Een ontwikkeling (hetzij wonen, hetzij andere) ter hoogte van de Oude Luikerbaan zal geen 
effect hebben op de besproken effecten van het basisalternatief. In het locatiealternatief 
daarentegen zal de bestaande bovengrondse parking waarschijnlijk verdwijnen en vervangen 
moeten worden door een ondergrondse parking (al dan niet aangevuld met bijkomende 
parkeerplaatsen voor de parkeerbehoefte van de ontwikkeling zelf). Dit houdt in dat 
gelijkaardige ingrepen, zoals hoger beschreven zijn voor aanleg van de andere ondergrondse 
parkings, nodig zullen zijn, waardoor er ook effecten naar grondverzet, structuurwijziging en 
profielverstoring zullen optreden. De bodems rond de Oude Luikerbaan vertonen echter ook 
een lage gevoeligheid voor verstoring (vochtige tot natte zandleembodems), zodat deze 
effecten in dezelfde grootteorde zullen liggen als beschreven in het locatiealternatief. 

8.5.6 Milderende maatregelen 

Omwille van het grote grondverzet zijn hier zeker milderende maatregelen nodig. Verder 
onderzoek naar mogelijkheden inzake hergebruik (bij voorkeur binnen het projectgebied, vb. 
bij de heraanleg van het park) en afzetmogelijkheden is dan ook vereist bij de uitvoeringsfase.  

Om de negatieve invloed van de bemaling op de bodemkwaliteit te beperken, wordt 
aangeraden om een gesloten bouwput in combinatie met retourbemaling toe te passen. In 
dat geval is de invloedssfeer van de bemaling het kleinst en zal verspreiding van de 
verontreiniging zoveel mogelijk voorkomen worden. Er zal wel bijkomende onderzoek nodig 
zijn naar de mogelijkheden tot infiltratie (evt. onder druk) van het bemalingswater door middel 
van een infiltratieproef. 

In onderstaande tabel worden voor die effecten waar milderende maatregelen voorgesteld 
zijn, de scores weergegeven na mildering.
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Tabel 145 Totaaloverzicht van de milieueffecten – Bodem, na mildering 

   Basisalternatief Locatiealternatief 
   retourbemaling retourbemaling 
    gesloten bouwput gesloten bouwput 

AANLEG 

Grondverzet -1 -1 
Structuurwijziging   
Profielverstoring   
Impact op bodemkwaliteit 0 0 
Wijziging bodemgebruik   

EXPLOITATIE 
Impact op bodemkwaliteit   
Wijziging bodemgebruik   
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8.5.7 Leemten in de kennis 

De studie van de bodemgesteldheid werd uitgevoerd op basis van de bodemkaarten van 
België. De waarnemingen en staalnamen voor het opmaken van deze bodemkaarten zijn 
uitgevoerd met een dichtheid van 1 tot 2 per hectare. Ondanks deze relatief grote dichtheid 
kunnen zich met betrekking tot bepaalde bodemkarakteristieken, toch onnauwkeurigheden 
ten gevolge van extrapolaties voordoen. 

De beschikbare gegevens van de bodemkwaliteit vertegenwoordigen slechts een 
momentopname en kunnen een beperkt beeld van de realiteit opleveren. 

8.5.8 Voorstellen tot monitoring 

Het milieuhygiënisch onderzoek in het kader van het grondverzet, zal een afdoende inzicht 
geven in de huidige bodemkwaliteit. Risico’s op verspreiding van verontreinigde gronden 
worden hierdoor gecontroleerd.  

Een monitoring van de verspreiding van de bestaande bodemverontreiniging (perceel Virga 
Jesseziekenhuis) als gevolg van de bemaling is aan te bevelen.  

8.6 Discipline Water 

8.6.1 Methodiek 

8.6.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Er werd aan de hand van bestaand kaartmateriaal (VHA, luchtfoto’s) en een terreinbezoek 
(dat plaats vond op 5/10/2016) een geactualiseerde kaart van het 
waterlopenstelsel/waterafvoersysteem gemaakt. Voor het grondwatersysteem werd een 
beschrijving opgemaakt van de plaatselijke hydrogeologie op basis van de beschrijving van de 
geologie in de discipline Bodem. Volgende aspecten worden besproken: 

 Hydrogeologie 

 Grondwaterkwetsbaarheid 

 Grondwaterwinningen 

 Grondwaterkwaliteit  

 Hydrografie 

 Kwaliteit oppervlaktewater 

 Overstromingsgevoeligheid 

De beschrijving van de referentiesituatie voor oppervlaktewater en grondwater is gebaseerd 
op de raadpleging van volgende databanken en rapporten:  

 Vlaanderen Risicozones voor overstroming en Recent overstroomde gebieden (AGIV); 

 Structuurkwaliteit waterlopen (AGIV); 

 Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be): Kwetsbaarheidskaart 
van het grondwater, Afbakening Waterwingebieden en beschermingszones (VMM), 
grondwaterwinningen, ... 
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 OVAM (www.ovam.be): digitale databank van de verspreiding van 
bodemonderzoeken in Vlaanderen; 

 VMM-databank (www.vmm.be); 

 Watertoetskaarten (VMM). 

8.6.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

De effecten binnen de discipline Water werden opgesplitst in effecten op grondwater en 
effecten op oppervlaktewater. 

De mogelijke grondwaterstandsverlaging, de bemalingsstraal en het bemalingsdebiet werden 
gemodelleerd door middel van een driedimensionaal MODFLOW grondwaterstromingsmodel. 
Zoals beschreven in § 4.4.3 worden verschillende bemalingsvarianten onderzocht. Mogelijke 
secundaire effecten van de bemaling worden beschreven aan de hand van kaartmateriaal 
(Ecosysteemkwetsbaarheidskaart voor verdroging, zettingsgevoelige bodems, aanwezigheid 
verontreinigingen, aanwezigheid bouwkundig erfgoed,…) onder de respectievelijke disciplines.  

Daarnaast zal de aanwezigheid van een ondoorlatend lichaam in de ondiepe ondergrond ook 
resulteren in een barrièrewerking van de watervoerende lagen, de grondwaterstromingen 
zullen verstoord worden en tevens zal de voeding van de grondwatertafel afnemen.  

Gezien de grote afstand tot de meeste nabije waterlopen (de Helbeek code 7695, 3de 
categorie, ligt op een afstand van minimum 250 meter van het projectgebied) zal het 
bemalings- en/of drainagewater – in geval er geen retourbemaling wordt toegepast - geloosd 
worden in de riolering 31. Het effect op de riolering en de RWZI zal besproken worden. 

Door de aanleg van de ondergrondse parking ontstaan er nieuwe verhardingen en daken (inrit 
van de parking, paviljoenen,…). Anderzijds verdwijnt in het basisalternatief, de lusvormige 
weg in het projectgebied. Het bodempakket bovenop de parking zorgt voor een buffering van 
het hemelwater, maar de infiltratiecapaciteit zal lokaal afnemen in vergelijking met de huidige 
situatie. In het MER wordt een balans opgemaakt van de verhardingen en de voorziene en/of 
noodzakelijke buffering. Dit zal tevens worden afgestemd met de ontwerpers van de parking. 
De voorgestelde waterstrategie zal worden afgetoetst aan de verplichtingen ten aanzien van 
het omgaan met hemelwater.  

Op het vlak van de fysisch-chemische en de biologische waterkwaliteit wordt de mogelijke 
impact van accidentele situaties op de oppervlaktewaterkwaliteit besproken. Daarnaast is er 
de mogelijke invloed van het afstromend wegwater op de waterkwaliteit. Dit is van belang bij 
de evaluatie van de huidige waterkwaliteit, de waterkwaliteitsdoelstellingen en het al dan niet 
overschrijden van de oppervlaktewaterkwaliteitsnormen. Tevens wordt de mogelijke impact 
op de grondwaterkwaliteit besproken. 

                                                
31 Het grondwater van bronbemalingen onder rubriek 53.2 (noodzakelijk voor de verwezenlijking van bouwkundige 
werken of de aanleg van openbare nutsvoorzieningen) van Bijlage 1 van VLAREM I moet in overeenstemming met 
artikel 5.53.6.1.1.§2: 
 met toepassing van BBT zoveel mogelijk terug in de grond ingebracht worden buiten de onttrekkingzone via 

infiltratieputten, infiltratiebekkens of infiltratiegrachten. 
 indien infiltratie technisch onmogelijk is mag het water – voor zover geen wateroverlast voor derden ontstaat - 

geloosd worden in het openbare of private hydrografisch net; in casu in afwateringgrachten, RWA-leidingen, 
oppervlaktewater.  

 lozing in de openbare gemengde of afvalwaterriolering is slechts toegestaan wanneer voormelde afvoer niet kan: 
volumes van meer dan 10 m3 per uur mogen niet geloosd worden in de openbare riolering aangesloten op een 
RWZI behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toelating van Aquafin. 

 
Het project wordt gerealiseerd via een Design and Build procedure. Dit betekent dat de aannemer binnen een 
aantal randvoorwaarden, de bouwtechniek en het type van bemaling kan optimaliseren. Indien het vanuit oogpunt 
van optredende milieueffecten noodzakelijk is om randvoorwaarden ten aanzien van de bemaling op te leggen, zal 
dit binnen het kader van dit MER worden bepaald.  
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Voor de bepaling van de mogelijke effecten op het oppervlakte- en grondwater 
(effectvoorspelling) worden een aantal criteria gehanteerd. Per criterium wordt een bepaalde 
methodiek toegepast. Een overzicht van de mogelijke effecten, criteria, methodologie en 
meeteenheden voor de discipline Water wordt weergegeven in onderstaande tabel. 

Tabel 146 Beoordelingscriteria voor de discipline Water 

Effect Criterium Methodiek Eenheid 

Wijzigen van 
grondwaterpeil en/of –
stroming (tijdelijk of 
permanent) 

Oppervlakte van de zone onderhevig aan 
grondwaterverlaging, diepte van de 
verlaging. 

Modelleren van de 
afpompingsstraal en 
verlaging van de 
grondwatertafel 

m, cm, 
m² 

Impact werken/bemaling 
op grondwaterkwaliteit 

Risico op verplaatsing van 
grondwaterverontreinigingen of 
grondwaterverontreiniging door 
calamiteiten of afstromend wegwater. 

Kwalitatieve beschrijving - 

Impact run-off water en 
lozing bemalings- of 
drainagewater op de 
oppervlakte-
waterkwantiteit 

Wijziging debiet en/of waterafvoer-
karakteristieken, 
overstromingsgevoeligheid. Noodzaak tot 
bijzondere maatregelen van buffering ed.  

Mogelijkheden voor 
vrijwaring/verbetering van de 
waterhuishouding. 

Kwantitatieve inschatting 
van gewijzigde 
waterstromen, wijziging 
overstromingsgebieden, ...  

Kwalitatieve beschrijving 

m³/u  

m² 

 

Impact 
(afval)waterstromen op 
oppervlaktewater-
kwaliteit 

Mate waarin de waterkwaliteit in het 
studiegebied wordt gevrijwaard of 
gewijzigd.  

Draagkracht van de waterlopen m.b.t. 
fysico-chemische en biologische 
waterkwaliteit en relatieve bijdrage van 
het plan voor relevante parameters 
(zware metalen, …). 

Kwalitatieve beschrijving 

 

- 

 

Voor de beoordeling van de effecten op het watersysteem, wordt een globaal 
beoordelingskader opgesteld, waarbij een toetsingskader van -3 tot +3 wordt gebruikt, om de 
impact van het project te beoordelen. 

Onderstaande significatiekaders worden voorgesteld voor deze discipline: 

Tabel 147 Significantiekader Grondwaterkwantiteit 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Geen effect 0 Geen of nauwelijks invloed op de grondwaterstand 

Beperkt negatief effect -1 Permanente grondwaterstandsveranderingen > 5 cm tot 10 cm 

Tijdelijke bemaling zonder secundaire effecten 

Negatief effect -2 Permanente grondwaterstandsveranderingen > 10 cm tot 25 cm 

Tijdelijke bemaling met secundaire effecten 

Aanzienlijk negatief 
effect 

-3 Permanente grondwaterstandsveranderingen > 25 cm 
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Tabel 148 Significantiekader Grondwaterkwaliteit 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Aanzienlijk positief 
effect 

+3 Sanering van bestaande verontreiniging 

Positief effect +2 Wegvallen van een diffuse verontreinigingsbron  

Beperkt positief effect +1 Isoleren van een bestaande verontreiniging 

Geen effect 0 Geen kans op verspreiding van bestaande verontreinigingen of het ontstaan 
van nieuwe verontreinigingen 

Beperkt negatief effect -1 Kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen binnen het 
projectgebied. 

Risico op accidentele situaties (mits snel optreden) 

Nieuwe diffuse verontreiniging over een beperkte oppervlakte van het 
projectgebied 

Negatief effect -2 Kans op het verspreiden van bestaande verontreinigingen tot buiten het 
projectgebied 

Nieuwe diffuse verontreiniging over het volledige projectgebied 

Aanzienlijk negatief 
effect 

-3 Reële kans op het ontstaan van nieuwe verontreinigingen 

Tabel 149 Significantiekader Oppervlaktewaterkwantiteit 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Geen effect 0 Geen surplus hoeveelheden run-off water, bemalings- of drainagewater 

Beperkt negatief effect -1 De surplus hoeveelheden run-off water, bemalings- of drainagewater 
bedragen minder dan 1% van de capaciteit van de ontvangende waterloop. 

Het te lozen bemalings- en/of drainagewater bedraagt minder dan 10 
m³/uur en heeft een beperkte impact op de werking van de RWZI. 

Negatief effect -2 De surplus hoeveelheden run-off water, bemalings- of drainagewater 
bedragen 1 tot 10% van de capaciteit van de ontvangende waterloop 

Het te lozen bemalings- en/of drainagewater bedraagt meer dan 10 m³/uur, 
maar heeft geen significante impact op de werking van de RWZI. 

Aanzienlijk negatief 
effect 

-3 Grote surplus hoeveelheden run-off water, bemalings- of drainagewater 
zullen de capaciteit van de ontvangende waterloop sterk overschrijden. 
Volume > 10% van de capaciteit van de ontvangende waterloop  

De werking van de RWZI kan in het gedrang komen door het lozen van extra 
bemalings- en/of drainagewater (ongeacht het debiet). 

Tabel 150 Significantiekader Oppervlaktewaterkwaliteit 

BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Geen effect 0 Geen effecten op de oppervlaktekwaliteit 

Beperkt negatief effect -1 Risico op verspreiding van reeds verontreinigd oppervlaktewater binnen het 
projectgebied 

Negatief effect -2 Risico op verspreiding van reeds verontreinigd oppervlaktewater buiten het 
projectgebied  
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BEOORDELING SCORE BETEKENIS 

Aanzienlijk negatief 
effect 

-3 Risico op aanrijking van het oppervlaktewater met polluenten 

8.6.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Water (grondwater en oppervlaktewater) omvat de zone 
van het projectgebied, uitgebreid met de invloedssfeer van een eventuele bemaling. 
Daarenboven behoren alle (delen van) oppervlaktewater, die een kwantitatieve of kwalitatieve 
invloed kunnen ondervinden van het project, tot het studiegebied.  

Gezien het ontbreken van oppervlaktewateren nabij het projectgebied, zal de bemalingsstraal 
bepalend zijn voor de afbakening van het studiegebied. Op basis van de 
grondwatermodellering van de stijghoogteverlaging door bemaling, werd de invloedzone van 
de bemaling (en het studiegebied) vastgelegd op een bemalingsstraal van 500 m (worst case 
in geval van een open bouwput en geen retourbemaling). Het studiegebied wordt daarom 
gedefinieerd als het projectgebied met een invloedzone van 500 m (Kaart 27). 

8.6.3 Beschrijving van referentiesituatie (2020) 

8.6.3.1 Huidige situatie (2017) 

8.6.3.1.1 Hydrogeologie 

Het grondwatersysteem kan opgedeeld worden in watervoerende en scheidende lagen 
naargelang hun doorlatendheid. Weinig doorlatende lagen, waarin de waterstroming minimaal 
is, worden als scheidende laag of “Aquitard” aangeduid. Goed doorlatende watervoerende 
lagen worden aangeduid als “Aquifer”. De hydrogeologische karakteristieken van de 
geologische lagen in het studiegebied worden samengevat in Tabel 151. 

Tabel 151 Hydrogeologie 

CHRONOLOGIE LITHOSTRATIGRAFIE HYDROGEOLOGIE HCOV-CODE DIKTE (M) 

Quartair Zandige deklagen Zandige deklagen 0151 2,5 

Tertiair Formatie van 
Eigenbilzen 

Zand van Eigenbilzen 0256 8 

Formatie van Boom Boom Aquitard 0300 30 

In de periode van oktober 2016 tot september 2017 zijn op regelmatige basis op 2 locaties in het 
projectgebied (parkzone) peilmetingen uitgevoerd om de effectieve grondwaterstanden te 
inventariseren (zie verslag in bijlage 1). Deze peilmetingen werden vervolgens ingebracht 
in het 3-D grondwaterstromingsmodel, dat werd opgebouwd met de MODFLOW 2005 
(Harbaugh, 2005) software. Het projectgebied wordt gekenmerkt door hoge 
grondwaterstanden met een duidelijke noordwestelijke grondwaterstroming (zie  

Figuur 61 en Figuur 62). Ter hoogte van het park bevindt de grondwaterstand zich gemiddeld 
op 38m TAW of 1,5m - 2m onder het maaiveld. In maart 2017 werden zelf lokaal 
grondwaterstanden tot 0,184m onder het maaiveld waargenomen. Ter hoogte van de 
bestaande parking achter het Cultureel Centrum bevindt de grondwatertafel zich gemiddeld 
op 1m onder het maaiveld.  
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Figuur 61 Berekende grondwaterdiepte (m-mv) in huidige toestand, met aanduiding basisalternatief 

 

Figuur 62: Berekende grondwaterstanden (m TAW) in huidige toestand, met aanduiding basisalternatief 

8.6.3.1.2 Grondwaterkwetsbaarheid 

De kwetsbaarheid van het grondwater is voor Vlaanderen weergegeven in 
kwetsbaarheidskaarten (AROHM; kwetsbaarheid van het grondwater), met een schaal van vijf 
eenheden (van uiterst tot weinig kwetsbaar). De aard en de dikte van de deklagen, de dikte 
en eigenschappen van de watervoerende lagen en de dikte van de onverzadigde zone (diepte 
van de grondwatertafel) bepalen de kwetsbaarheid van het grondwater. 

Jessa ziekenhuis Cultureel 
centrum 

Jessa ziekenhuis 
Cultureel 
centrum 
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Aangezien de watervoerende laag in het projectgebied bestaat uit zand, de deklaag kleiig is 
en de onverzadigde zone meer dan 10 meter dik is, wordt het grondwater ter hoogte van het 
project aangeduid als weinig kwetsbaar (Cc) (Kaart 28-29). 

8.6.3.1.3 Grondwaterwinningen  

Het projectgebied is niet gelegen in een beschermingszone van een grondwaterwinning. De 
meeste nabije grondwaterwinningen zijn gelegen op ca. 1 km ten noorden van het 
projectgebied ter hoogte van de Koning Boudewijnlaan (IWM).   

Volgens de grondwatervergunningendatabank (DOV) zijn er geen grondwaterwinningen 
gelegen in het studiegebied. De meest nabijgelegen vergunningen zijn gelegen ter hoogte van 
de Vooruitgangsstraat en het Groenplein op respectievelijk 900 en 500 m van het 
projectgebied. Beide vergunningen onttrekken grondwater uit het Krijt. 

8.6.3.1.4 Grondwaterkwaliteit 

In het studiegebied en in de nabije omgeving zijn geen meetpunten van het 
grondwatermeetnet gelegen. De meest nabije punten liggen op ruim 3 km afstand. 

In het projectgebied zelf zijn er geen aanwijzingen voor verontreinigingen. In §8.5.3.1 werd 
echter aangegeven dat er in het kadastraal perceel ter hoogte van het Jessa ziekenhuis (dus 
aangrenzend aan het projectgebied) in 2001 en 2009 oriënterende bodemonderzoeken zijn 
uitgevoerd, waaruit bleek dat er een historische verontreiniging met arseen in het grondwater 
aanwezig is. Op basis van het oriënterend bodemonderzoek werd besloten dat de 
waargenomen verontreinigingen en de concentraties echter niet van die aard zijn dat ze een 
ernstige bedreiging vormen voor mens of milieu, zodat niet overgegaan moet worden tot 
bodem- of grondwatersanering.  

8.6.3.1.5 Hydrografie 

Het studiegebied is gelegen in het Demerbekken, meer bepaald in het deelbekken Midden 
Demer. Er zijn geen waterlopen gelegen in het project. Ten zuiden en ten westen van het 
projectgebied stromen 2 delen van de Helbeek, een geklasseerde waterloop van respectievelijk 
tweede en derde categorie. De Helbeek ligt op ca. 280 m afstand van het projectgebied. (kaart 
30-31). 

8.6.3.1.6 Riolering en RWZI 

Ter hoogte van de lusvormige weg ligt er momenteel een riolering (enkel RWA, diameter 
400mm), die dienst doet als afwatering van de weg. Deze takt aan op de bestaande riolering 
in de Kunstlaan. 

De RWZI Hasselt is gebouwd in 1988, is gelegen in de Albertkanaalstraat 141 
te Kuringen en heeft een basiscapaciteit (in inwonersequivalent) van 58.500 IE.  

8.6.3.1.7 Overstromingsgevoeligheid 

Het gebied wordt niet gekenmerkt door overstromingsproblemen. 

Het projectgebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming. Wel zijn er in de omgeving 
problemen met opstuwend grondwater, vooral ter hoogte van de centrale weide van het park 
en de Plankeweidelaan die regelmatig onder water staan. Dit wordt bevestigd in het 



 

 287 

grondwatermodel, dat grondwaterstanden tot 1m onder het maaiveld aangeeft, met lokaal in 
de lentemaanden zelfs tot 0,18m onder het maaiveld. 

Het projectgebied is grotendeels infiltratiegevoelig.  

Het projectgebied behoort niet tot de winterbedding van een grote rivier. 

Het projectgebied wordt gekenmerkt door zachte hellingen (<5%) en is bijgevolg niet 
erosiegevoelig. 

Bovenstaande is weergegeven in kaarten 32 tot en met 43. 

8.6.3.2 Referentiesituatie (2020) 

De komende jaren worden er geen wijzigingen verwacht met betrekking tot water. Bijgevolg 
komt bovenstaande beschrijving overeen met de referentiesituatie 2020. 

8.6.4 Bespreking van de milieueffecten 

8.6.4.1 Basisalternatief - aanlegfase  

8.6.4.1.1 Wijziging grondwaterkwantiteit 

De grondwaterkwantiteit wordt sterk beïnvloed door de bemaling die nodig is tijdens de 
aanlegwerken. De verlagingscontouren die dit teweeg brengt, werden berekend met behulp 
van het 3D grondwaterstromingsmodel, waarbij onderstaande uitgangspunten gehanteerd 
werden. 

Een met secanswanden afgeschermde bouwkuip wordt bemaald tot drainageniveau 6 m onder 
maaiveld of 34,0 mTAW. De secanswanden worden verankerd tot de scheidende formatie van 
Boom. Vervolgens wordt een volume grondwater onttrokken en ofwel geloosd op de riolering 
(standaardbemaling32) ofwel terug geïnfiltreerd (retourbemaling). Deze retourbemaling wordt 
verdeeld over een arbitrair gekozen infiltratiegracht op 5 m afstand van de secanswanden, 
langs de west en zuidzijde van de bemalingskuip. Er worden 2 varianten van bouwkuip 
voorzien: 1 met hoge doorlatendheid van de secanswanden (simulatie open bouwput) en 1 
met lage doorlatendheid van de wanden (simulatie gesloten bouwput).  

Voor secanswanden met hoge doorlatendheid (open bouwput) zonder retourbemaling 
bedraagt het bemalingsdebiet 260 m³/dag, ter hoogte van het Cultureel Centrum en het Jessa 
ziekenhuis bedraagt de verlaging ca. 2 m (zie Figuur 63). Retourbemaling in de voorgestelde 
opstelling van een open bouwput verhoogt het bemalingsdebiet met 250 %, de 
grondwaterstandsverlaging ter hoogte van het Cultureel Centrum wordt in dit geval slechts 
beperkt gemilderd tot 1,8 m (zie Figuur 64). 

                                                

32 Indien infiltratie om technische redenen niet mogelijk zou zijn. Vooral het sterk hydromorfe karakter van de bodem, 
in combinatie met de textuur (zandleembodem). Op basis van beschikbare boringen in de omgeving (kb25d77e-B278 
omgeving Jessa Ziekenhuis en kb25d77e-B11 omgeving Cultureeel Centrum) blijkt dat tot een diepte van 1.6 tot 2.0 
m gele kwartszanden voorkomen (podzolachtige bodems). Hieronder ligt grijze kleiige fijne zand (Formatie van 
Eigenbilzen) tot op een diepte van een 10-tal meter, op de Boomse kleilaag.  
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Figuur 63 Verlagingscontour (m) bij open bouwput en geen retourbemaling 

 

Figuur 64 Verlagingscontour (m) bij open bouwput en retourbemaling 

Secanswanden met lage doorlatendheid (gesloten bouwput) oefenen een 20 maal grotere 
weerstand uit tegen grondwaterstroming, de resulterende grondwaterstandsverlaging blijft 
beperkt tot 0,4 m t.h.v. het Cultureel Centrum en 0,25 tot 1,0 m verlaging ter hoogte van het 
Jessa ziekenhuis (zie Figuur 65). Met een gesloten bouwput en retourbemaling wordt de 
impact van de bemaling gereduceerd tot 0,1 m verlaging t.h.v. het Cultureel Centrum en 0,0 
m t.h.v. het Jessa ziekenhuis. Het bemalingsdebiet verhoogt in beperkte mate tot 108 m³/dag.  
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Figuur 65 Verlagingscontour (m) bij gesloten bouwput en geen retourbemaling 

 

Figuur 66 Verlagingscontour (m) bij gesloten bouwput en retourbemaling 

Een overzicht van de beschreven situaties is te vinden in Tabel 152. 
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Tabel 152: Bemalingsdebieten en grondwaterstandverlaging thv Cultureel centrum 
 

STANDAARDBEMALING RETOURBEMALING  

Open 
bouwput 

Gesloten 
bouwput 

Open 
bouwput 

Gesloten 
bouwput 

BEMALINGSDEBIET [m³/dag en 
m³/uur] 

261 (10,8) 85 (3,5) 550 (22,9) 97 (4,0) 

RETOUR [m³/dag] nvt nvt 450 73 

GRONDWATERSTANDS- VERLAGING 
[m]  

    

CULTUREEL CENTRUM 2,0 0,5 1,8 0,4 

JESSA ZIEKENHUIS   0,5-2,0 0,25-0,5 0,25-1,0 0,0 

Score -2 -2 -2 -1 

Na afloop van de werken, als de bemaling stop gezet wordt, zullen de grondwaterstanden zich 
weer normaliseren. De grondwaterstandsverlagingen zijn dus tijdelijk, maar door de grootte 
van de verlagingen kunnen secundaire effecten optreden, wat resulteert in een negatief effect 
(score –2). Het effect is het grootst bij gebruik van een open bouwput, het toepassen van 
retourbemaling heeft naar grondwaterstandsverlaging slechts een minimale impact. Bij een 
gesloten bouwput met retourbemaling reikt de grondwaterstandsverlaging minder ver, 
waardoor het effect beperkt negatief is (score -1). 

8.6.4.1.2 Wijziging grondwaterkwaliteit 

Zowel tijdens de aanleg van de parking als tijdens de exploitatiefase kan het grondwater 
verontreinigd worden: verspreiding van bestaande verontreinigingen, calamiteiten, diffuse 
verontreiniging door het wegverkeer,… 

In het projectgebied zelf zijn er volgens het register van verontreinigde gronden geen 
aanwijzingen van een verontreiniging. Wel is er ter hoogte van het Jessa ziekenhuis 
(kadastraal perceel Hasselt 8D168K, 3ha 98a 67ca) een historische verontreiniging met arseen 
in het grondwater aanwezig.  De verontreiniging werd in het OBO vastgesteld t.h.v. de 
peilputten aan het containerpark en de opslag van medisch afval, maar zijn niet gelinkt aan 
de ziekenhuisactiviteiten. De concentraties in het grondwater van de 2 peilputten bedroeg 18 
en 42 µg/l. De richtwaarde en bodemsaneringsnorm bedroeg resp. 12 en 20 µg/l.  De 
richtwaarde wordt in de 2 situaties overschreden, de 80%-BSN in één situatie. Vermoed werd 
dat het arseen afkomstig is uit ophogingsgronden. Arseen is wijdverspreid in de biosfeer. Het 
staat 20e op de lijst van de meest voorkomende elementen in de aardkorst. Het merendeel 
(80%) van de gemeten As-concentraties in het grondwater liggen in het interval 0,5-18 µg/l 
(PIH, 1992; AMINAL 1994).  

Ten gevolge van de bemaling kan de grondwaterstroming in het ruimere gebied wijzigen (zoals 
in §8.6.4.1.1 besproken), waardoor deze arseen verontreiniging zich enigszins versneld kan 
verplaatsen, volgens een niet natuurlijk verspreidingspatroon. De invloedssfeer van de 
bemaling, bij open bouwput en in beide bemalingsvarianten en bij gesloten bouwput met 
standaardbemaling, reikt tot aan de zone waar de verontreiniging is vastgesteld. De kans op 
verspreiding van de verontreiniging is dan ook groot maar blijft beperkt tot het projectgebied. 
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Verspreiding van de verontreiniging naar andere (kadastrale) percelen is ongewenst. Dit hoeft  
niet noodzakelijk tot een overschrijding van bodemkwaliteitsnormen of richtwaarden te leiden 
(door verdunning).  Het effect naar grondwaterkwaliteit wordt als negatief beoordeeld (score 
-2). Wanneer retourbemaling in een gesloten bouwput wordt toegepast, zal de 
grondwaterstandsverlaging niet tot aan de verontreinigde zone reiken, zodat er in deze variant 
geen kans op verspreiding is (score 0). Vanuit het voorzorgsprincipe verdient deze laatste 
bemalingstechniek (gesloten bouwput met retourbemaling) de voorkeur.  

Tijdens de aanlegwerken is er altijd een beperkt risico op accidentele situaties met olie of 
brandstof (morsen van vloeistoffen bij vullen van tanks e.d.). Het directe effect dat deze 
accidentele situaties hebben op de grondwaterkwaliteit is afhankelijk van de aard en de duur 
en is meestal zeer lokaal. Indien bij het optreden van een accidentele situatie wordt 
overgegaan tot een snelle interventie, kan dit effect als licht negatief beschouwd worden 
(score -1). 

8.6.4.1.3 Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit 

Het project wordt gerealiseerd via een Design and Build procedure. Dit betekent dat de 
aannemer binnen een aantal randvoorwaarden, de bouwtechniek en het type van bemaling 
kan optimaliseren. Indien het vanuit oogpunt van optredende milieueffecten noodzakelijk is 
om randvoorwaarden ten aanzien van de bemaling (en lozing van bemalingswater) op te 
leggen, zal dit binnen het kader van dit MER worden bepaald.  

Er werden dan ook scenario’s met en zonder retourbemaling (infiltratie) onderzocht. In de 
beschouwde scenario’s zonder retourbemaling zal het onttrokken bemalingswater geloosd 
worden op de riolering in de Kunstlaan. De dichtstbijzijnde waterloop (of gracht) ligt namelijk 
op 250 m afstand, zodat een lozing in het hydrografisch net niet eenvoudig te realiseren is. 
De debieten die onttrokken worden, variëren in functie van de doorlatendheid van de 
secanswanden (zie Tabel 152). Bij een open bouwput zal 261 m³/dag  of 10,88 m³/uur geloosd 
moeten worden. Bij gebruik van een gesloten bouwput bedraagt de te lozen hoeveelheid 
bemalingswater 85 m³/dag of 3,54 m³/uur. Het effect op de oppervlaktewaterkwantiteit is 
dan ook negatief bij varianten met een open bouwput (score -2) en beperkt negatief bij 
varianten met een gesloten bouwput (score -1). 

Bij de varianten met retourbemaling is er geen effect, aangezien alle bemalingswater 
geïnfiltreerd wordt (score 0). 

8.6.4.1.4 Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 

In het studiegebied ligt de dichtstbijzijnde waterloop op 250 m afstand van het projectgebied.  

Er zijn geen aanwijzingen zijn voor verontreinigingen in het projectgebied, maar wel in de 
omgeving (Jessa ziekenhuis) aan de westzijde van het projectgebied. In het geval van 
bemaling van een open bouwput valt het niet volledig uit te sluiten dat verontreinigingen de 
onttrekkingsfilters bereiken en in het bemalingswater terechtkomen. In het geval van lozing 
van het bemalingswater in de riolering van de Kunstlaan, worden deze afgevoerd naar de 
RWZI te Kuringen. De concentraties aan verontreinigingen door arseen zijn relatief laag (18 
en 42 µg/l arseen) en lokaal aanwezig, waardoor door verdunning met het bemalingswater 
uit de filters aan de noord-, oost- en zuidzijde (niet verontreinigd) en verdunning in de riolering 
en RWZI, de concentraties niet toxisch zullen zijn voor de biologische werking van de RWZI.   
Lozing van bemalingswater in de riolering zal geen impact hebben op de werking van de RWZI.  
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Zo nodig wordt een ontijzering voorafgaand aan de lozing toegepast. Bij lozing via de riolering 
en de RWZI, zal er dan ook geen effect zijn op de riolering en oppervlaktewaterkwaliteit (score 
0). 

8.6.4.2 Basisalternatief - exploitatiefase  

8.6.4.2.1 Wijziging grondwaterkwantiteit 

Ten gevolge van de aanwezigheid van een ondoordringbaar volume in de ondergrond, kan de 
grondwaterstroming lokaal verstoord worden. In Figuur 67 wordt de opstuwing van de 
grondwaterstroming weergegeven na aanleg van de ondergrondse parking. De opstuwing 
(stijghoogteverhoging) werd berekend met het grondwatermodel. De noordwestelijke 
stroming wordt beperkt opgestuwd. In stationair regime bedraagt de gemiddelde opstuwing 
15 cm onder het Cultureel Centrum en 5 cm ter hoogte van de Plankenweidelaan. Buiten het 
projectgebied neemt de opstuwing snel af. Deze grondwaterstandsverandering wordt als een 
negatief effect beoordeeld, zeker gezien de hoge grondwaterstanden die er nu al worden 
vastgesteld (score -2). 

 

Figuur 67 Grondwaterstandsverlaging (m) en opstuwing als gevolg van de ondergrondse parking (neg 
= opstuwing t.o.v. de huidige toestand) 

8.6.4.2.2 Wijziging grondwaterkwaliteit 

Aangezien de lusvormige weg zal verdwijnen is er in de geplande toestand geen sprake meer 
van een diffuse verontreiniging in het projectgebied ten gevolge van wegverkeer en parkeren 
(score +1). 

8.6.4.2.3 Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit 

In het projectgebied zal enerzijds de lusvormige weg verdwijnen, maar anderzijds zullen 3 
bovengrondse toegangspaviljoenen gebouwd worden. Dit resulteert in een afname van de 
bestaande verharding (van 3.788 m2 naar ongeveer 70 m2), wat dus ook een afname van de 
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hoeveelheid run-off water en gemakkelijkere infiltratie van hemelwater impliceert. Ter hoogte 
van de bestaande parking achter het cultureel centrum zijn geen wijzigingen in de verharde 
oppervlakte voorzien. Het effect wordt beperkt positief beoordeeld (score +1). 

Aangezien een nieuwe verharding (gebouwen) aangelegd wordt, die groter zal zijn dan 40 m2, 
moet de hemelwaterbehandeling voldoen aan de richtlijnen van de hemelwaterverordening. 
De volgende verplichtingen gelden: 

 Scheiding van afvalwater en hemelwater 

 Verplichte plaatsing van: 

o Hemelwaterput  bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen groter 
dan 40 m2 of van andere gebouwen dan eengezinswoningen, waarbij 
minstens 1 gebouw groter is dan 100 m2 

o Infiltratievoorziening  altijd verplicht tenzij kadastrale perce(e)l(en) < 250 
m2 of in beschermingszone type I of II van drinkwaterwingebied gelegen 

o Buffervoorziening  in beschermingszone type I of II van 
drinkwaterwingebied of als infiltratie niet/gedeeltelijk mogelijk is 

 
Aangezien de nieuw aan te leggen verharding (dakoppervlakte van 3 paviljoenen) < 100 m2, 
is plaatsing van een hemelwaterput niet verplicht. Infiltratie van het hemelwater is wel 
verplicht, waarbij het minimale volume van de infiltratievoorziening bepaald wordt door de 
afwaterende oppervlakte, nl. de horizontale dakoppervlakte van de nieuw te bouwen 
overdekte constructies. Hierbij moet rekening gehouden worden met de volgende dimensies: 

o infiltratieoppervlakte = minimaal 4 m2/100 m2 afwaterende oppervlakte; 
o buffervolume = minimaal 25 l/ m2 afwaterende oppervlakte. 

Bij de keuze voor een infiltratievoorziening zijn de infiltratiegevoeligheid van de bodem en de 
beschikbare ruimte bepalend. Binnen het ontwerp van het park is er zeker ruimte beschikbaar 
om een infiltratievoorziening op te nemen. Uit Tabel 136 blijkt echter dat het projectgebied 
gekenmerkt wordt door zandleembodems met drainageklasse, c, d en h. Bovendien worden 
in het projectgebied continu hoge grondwaterstanden vastgesteld. In dergelijke bodems is 
gravitaire infiltratie moeilijk (volgens de technische toelichting bij de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening hemelwater). Een infiltratieproef moet hier uitsluitsel geven. 
Wanneer infiltratie niet mogelijk blijkt te zijn, moet een buffervoorziening voorzien worden, 
waarbij het buffervolume minimaal 25 l/m2 afwaterende oppervlakte bedraagt. Er moet dan 
echter een gemotiveerde afwijkingsaanvraag ingediend worden. Rekening houdend met de 
dakoppervlakte van de paviljoenen van 70 m2, zal een buffer van minstens 1.750 l voorzien 
moeten worden. De overloop van deze buffervoorziening moet naar het hemelwaterstelsel 
afgevoerd worden. De dichtstbij zijnde hemelwaterafvoer (de Helbeek) is echter te ver 
verwijderd van het projectgebied (ongeveer 250m), zodat finaal dit hemelwater in de 
gemengde riolering geloosd moet worden. Hiertoe is een goedkeuring van Aquafin nodig en 
zal jaarlijks een heffing betaald moeten worden.  

8.6.4.2.4 Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 

Er zijn geen waterlopen die door het project een impact ondervinden op de waterkwaliteit 
(score 0).  
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8.6.4.3 Locatiealternatief - aanlegfase  

8.6.4.3.1 Wijziging grondwaterkwantiteit 

Ook in het locatiealternatief is bemaling nodig voor de aanleg van de ondergrondse parking 
achter het Cultureel Centrum. Dezelfde aannames worden gevolgd voor de 
grondwatermodellering als voor het basisalternatief en dezelfde bemalingsvarianten worden 
beschouwd. 

Voor secanswanden met grote doorlatendheid en standaardbemaling bedraagt het 
bemalingsdebiet 83 m³/dag. Dit leidt tot een grondwaterstandverlaging ter hoogte van het 
Cultureel Centrum van ca. 2,5 m  en 0,5 tot 1,25 m t.h.v. Jessa ziekenhuis (zie Figuur 68). 
Retourbemaling in de voorgestelde opstelling verhoogt het bemalingsdebiet met factor 3, de 
grondwaterstandsverlaging ter hoogte van het Cultureel Centrum wordt slechts beperkt 
gemilderd tot 1,8 m en 0,25 tot 0,75 m t.h.v. het Jessa ziekenhuis (Figuur 69).  

 

Figuur 68 Verlagingscontour (m) bij open bouwput en geen retourbemaling 
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Figuur 69 Verlagingscontour (m) bij open bouwput en retourbemaling 

Secanswanden met kleine doorlatendheid oefenen een 20 maal grotere weerstand uit tegen 
grondwaterstroming, de resulterende grondwaterstandsverlaging blijft beperkt tot 0,75 m 
t.h.v. het Cultureel Centrum en 0,25-0,4 m t.h.v. het Jessa ziekenhuis (zie Figuur 70). Met 
retourbemaling wordt de impact van de bemaling gereduceerd tot 0,5 m t.h.v. het Cultureel 
Centrum en 0,0 m t.h.v. het Jessa ziekenhuis. Het bemalingsdebiet verhoogt beperkt tot 104 
m³/dag. Dit wordt samenvattend weergegeven in Tabel 153. 
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Figuur 70 Verlagingscontour (m) bij gesloten bouwput en geen retourbemaling 
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Figuur 71 Verlagingscontour (m) bij gesloten bouwput en retourbemaling 

 

Tabel 153 Bemalingsdebieten en grondwaterstandverlaging thv Cultureel Centrum 
 

STANDAARDBEMALING RETOURBEMALING  

Open bouwput Gesloten 
bouwput 

Open 
bouwput 

Gesloten 
bouwput 

BEMALINGSDEBIET [m³/dag] 210 83 677 104 

RETOUR [m³/dag] nvt nvt 568 94 

GRONDWATERSTANDS-
VERLAGING [m] 

    

CULTUREEL CENTRUM 2,5 0,75 1,8 0,5 

JESSA ZIEKENHUIS 0,25-1,0 0,25-0,4 0,25-0,75 0,0 

Score -2 -2 -2 -1 

Na afloop van de werken, als de bemaling stop gezet wordt, zullen de grondwaterstanden zich 
weer normaliseren. De grondwaterstandsverlagingen zijn dus tijdelijk, maar door de grootte 
van de verlagingen kunnen secundaire effecten optreden, wat resulteert in een negatief effect 
(score –2). Het effect is het grootst bij gebruik van een open bouwput, het toepassen van 
retourbemaling heeft naar grondwaterstandsverlaging slechts een minimale impact. Enkel 
wanneer een gesloten bouwput met retourbemaling wordt toegepast, zal het effect beperkt 
negatief zijn (score -1).  

8.6.4.3.2 Wijziging grondwaterkwaliteit 

Zowel tijdens de aanleg van de parking als tijdens de exploitatiefase kan het grondwater 
verontreinigd worden: verspreiding van bestaande verontreinigingen, calamiteiten, diffuse 
verontreiniging door het wegverkeer,… 

Voor het projectgebied zelf zijn er geen aanwijzingen dat er hier een verontreiniging aanwezig 
is. Wel kan door de wijziging in grondwaterstanden (zie hoger) de historische 
arseenverontreiniging ter hoogte van het Jessa ziekenhuis zich verspreiden. De invloedsfeer 
van de bemaling reikt tot aan de zone van de verontreiniging, wanneer een open bouwput 
toegepast wordt en in beide bemalingsvarianten. Hierdoor is er kans op het verspreiden van 
de verontreiniging binnen het projectgebied, wat als een beperkt negatief effect beoordeeld 
wordt (score -2). Verspreiding van de verontreiniging naar andere (kadastrale) percelen is 
ongewenst. Dit hoeft  niet noodzakelijk tot een overschrijding van bodemkwaliteitsnormen of 
richtwaarden te leiden (door verdunning).   

Door het toepassen van een gesloten bouwput daarentegen zal de invloed van de bemaling 
veel lokaler blijven en is er geen impact op de verontreiniging ter hoogte van het Jessa 
ziekenhuis (score 0). Vanuit het voorzorgsprincipe verdient deze laatste bemalingstechniek 
(gesloten bouwput en retourbemaling) de voorkeur. 
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Tijdens de aanlegwerken is er altijd een risico op accidentele situaties met olie of brandstof. 
Het directe effect dat deze accidentele situaties hebben op de grondwaterkwaliteit is 
afhankelijk van de aard en de duur en is meestal zeer lokaal. Indien bij het optreden van een 
accidentele situatie wordt overgegaan tot een snelle interventie, kan dit effect als licht negatief 
beschouwd worden (score -1). 

8.6.4.3.3 Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit 

In de varianten met standaardbemaling, zal het onttrokken water mogelijk in de aanwezige 
riolering geloosd worden (en niet rechtstreeks op een oppervlaktewater, gezien de grote 
afstand naar de dichtstbijzijnde waterloop). Wanneer een open bouwput wordt toegepast, 
moet er 210 m³/dag of 8,75 m³/uur onttrokken en geloosd worden. Bij een gesloten bouwput 
wordt dit beperkt tot 83 m³/dag of 3, 46 m³/uur. In beide gevallen wordt er geen effect op 
de RWZI verwacht en is het effect dus beperkt negatief (score -1). 

Bij de varianten met retourbemaling is er geen effect, aangezien alle bemalingswater 
geïnfiltreerd wordt (score 0). 

8.6.4.3.4 Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 

In het projectgebied zijn geen waterlopen aanwezig, die door de aanlegwerken zelf beïnvloed 
worden. Net naast de nieuwe bovengrondse parking aan de Oude Luikerbaan bevindt zich de 
Helbeek. Tijdens de aanleg van de verharding voor deze parking moet er speciale aandacht 
zijn voor het voorkomen van accidentele situaties met olie of brandstof, die kunnen afvloeien 
naar de Helbeek. Het directe effect dat deze accidentele situaties hebben op de 
oppervlaktewaterkwaliteit is afhankelijk van de aard en de duur en is meestal zeer lokaal. 
Indien bij het optreden van een accidentele situatie wordt overgegaan tot een snelle 
interventie, kan dit effect als licht negatief beschouwd worden (score -1). 

Daarnaast wordt het bemalingswater niet in oppervlaktewater geloosd, waardoor dit dan ook 
geen effect zal teweeg brengen op de waterkwaliteit (score 0). 

8.6.4.4 Locatiealternatief – exploitatiefase 

8.6.4.4.1 Wijziging grondwaterkwantiteit 

In Figuur 72 wordt de opstuwing van de grondwaterstroming weergegeven na aanleg van de 
ondergrondse parking. De noordwestelijke stroming wordt beperkt opgestuwd. In stationair 
regime bedraagt deze gemiddeld 10 cm onder het Cultureel Centrum en 5 cm ter hoogte van 
de Plankeweidelaan. De opstuwing reikt niet tot aan het Jessa ziekenhuis. In zuidoostelijke 
richting is er een beperkt effect van verlaging. De stijghoogteveranderingen veroorzaken een 
beperkt negatief effect op de grondwaterkwantiteit (score -1). Rekening houdend met de in 
de huidige situatie reeds relatief hoge grondwaterstanden ter hoogte van het park, is het 
aangewezen om de effecten van barrièrewerking van de ondergrondse constructie zo veel 
mogelijk op te heffen door een ringdrainage in een sleuf rondom de ondergrondse parking toe 
te passen.  
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Figuur 72 Grondwaterstandsverlaging (m) en opstuwing als gevolg van de ondergrondse parking (neg 
= opstuwing t.o.v. de huidige toestand) 

8.6.4.4.2 Wijziging grondwaterkwaliteit 

Ook tijdens de exploitatiefase kunnen ter hoogte van de bovengrondse parking aan de Oude 
Luikerbaan diffuse verontreinigingen met olie of brandstof optreden (autoverkeer, parkeren). 
Gezien de beperkte duur en het accidentele karakter van deze verontreinigingen, zullen ze 
een beperkt negatief effect veroorzaken (score -1). 

8.6.4.4.3 Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit 

Ter hoogte van de bestaande parking achter het Cultureel Centrum zal de oppervlakte 
verharding niet wijzigen, wel wordt de totale oppervlakte van 13.793 m2 opnieuw aangelegd. 

Daarnaast wordt een nieuwe verharde oppervlakte van 17.527 m2 in gebruik genomen aan de 
Oude Luikerbaan. Dit is een worst-case benadering, waarbij ervan uitgegaan wordt dat het 
gehele gebied ingevuld wordt met verharde oppervlakte. Bij uitvoering is het waarschijnlijk 
dat er groene zones voorzien worden tussen en rond de parkeerplaatsen, zodat de totale 
verharde oppervlakte lager ligt.  

Aangezien nieuwe verhardingen (her)aangelegd worden, die in beide gevallen groter zullen 
zijn dan 40 m2, moet de hemelwaterbehandeling voldoen aan de richtlijnen van de 
hemelwaterverordening. De volgende verplichtingen gelden: 

 Scheiding van afvalwater en hemelwater 

 Verplichte plaatsing van: 

o Hemelwaterput  bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen groter 
dan 40 m2 of van andere gebouwen dan eengezinswoningen, waarbij 
minstens 1 gebouw groter is dan 100 m2 
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o Infiltratievoorziening  altijd verplicht tenzij kadastrale perce(e)l(en) < 250 
m2 of in beschermingszone type I of II van drinkwaterwingebied gelegen 

o Buffervoorziening  in beschermingszone type I of II van 
drinkwaterwingebied of als infiltratie niet/gedeeltelijk mogelijk is 

De plaatsing van een hemelwaterput is in beide geval niet verplicht, aangezien geen gebouwen 
opgericht worden. Wel is de plaatsing van een infiltratievoorziening verplicht, waarvoor in 
Tabel 154 de minimale afmetingen zijn weergegeven. 

Tabel 154 Dimensies infiltratievoorzieningen 

Locatie Afwaterende oppervlakte 
(m2) 

Buffervolume (m3) 

≥ 25 l / m2 

Infiltratieoppervlak 
(m2) 

≥ 4 m2 / 100 m2 

Achter Cultureel Centrum 13.793 344,83 551,72 

Oude Luikerbaan 17.527 438,18 701,08 

Bij de keuze voor een infiltratievoorziening zijn de infiltratiegevoeligheid van de bodem en de 
beschikbare ruimte bepalend. Door de hoge grondwaterstanden is infiltratie weinig kansrijk. 
Een infiltratieproef moet dit duidelijk maken. Ter hoogte van de parkeerzone is de beschikbare 
niet-verharde oppervlakte (smalle groenzones met bomen) in de huidige situatie reeds zeer 
beperkt. De enige mogelijkheid is om eventueel in de aansluitende groene zone rond het 
Cultureel Centrum infiltratie/buffering toe te passen. Deze zone moet echter in belangrijke 
mate vrij toegankelijk blijven voor hulpdiensten en leveringen, zodat dit in praktijk niet 
eenvoudig te realiseren is. Ofwel dient een deel van de geplande ondergrondse 
parkingconstructie voorzien te worden van een betonnen bufferkelder (bvb. langwerpig en 
ondiep i.f.v. gravitaire leegloop) ofwel dient een bovengronds bufferbekken op ruime afstand 
van de parking bvb aan de voorzijde van het cultureel centrum (park) te worden voorzien.    

Indien de wettelijke bepalingen van de toepasselijke stedelijke/gewestelijke 
stedenbouwkundige verordeningen met betrekking tot het gescheiden afvoeren van 
afvalwater en hemelwater gevolgd worden bij de realisatie van het project wordt gesteld dat 
zowel op kwantitatief, kwalitatief als structureel vlak de effecten verwaarloosbaar tot niet 
bestaande zijn. Zelfs sterker nog, aangezien de verharde oppervlakte dezelfde blijft als in de 
bestaande toestand, maar er een infiltratie of hemelwaterbuffering wordt toegepast kan 
gesteld worden dat het project een positief effect heeft op het ontvangend oppervlaktewater. 

Naast de nieuwe verharding aan de Oude Luikerbaan is er zeker ruimte beschikbaar om een 
infiltratievoorziening op te nemen. Uit Tabel 136 blijkt echter dat het projectgebied 
gekenmerkt wordt door zandleembodems met drainageklasse, c, d en h. Bovendien worden 
in het projectgebied continu hoge grondwaterstanden vastgesteld. In dergelijke bodems is 
gravitaire infiltratie moeilijk (volgens de technische toelichting bij de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening hemelwater). Een infiltratieproef moet hier uitsluitsel geven. 

Wanneer infiltratie niet mogelijk blijkt te zijn, zal een buffervoorziening nodig zijn, waarbij het 
buffervolume minimaal 25 l/m2 afwaterende oppervlakte bedraagt. Er moet hiertoe een 
gemotiveerde afwijkingsaanvraag ingediend worden. Rekening houdend met de verharde 
oppervlakte van 17.527 m2, zal dus een buffer van minstens 438,18 m3 voorzien moeten 
worden. Bovendien moet deze uitgerust worden met een vertraagde afvoer met een maximaal 
ledigingsdebiet van 20 l/s/ha. De afvoer, die maximaal 126 m3/uur tijdens piekmomenten zal 
bedragen, kan geloosd worden in de Helbeek, die naast de nieuwe verharding gelegen is. Het 
doorstromingsdebiet van de Helbeek is niet gekend, maar stroomafwaarts is een locatie 
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aangeduid als effectief overstromingsgevoelig. Er wordt dan ook verwacht dat deze 
bijkomende lozing  een  negatief effect op de oppervlaktewaterkwantiteit veroorzaakt (Score 
-2). 

8.6.4.4.4 Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 

Net naast de nieuwe bovengrondse parking aan de Oude Luikerbaan bevindt zich de Helbeek. 
Het runoffwater van de nieuwe parking, dat verontreinigd kan zijn met olie, brandstof,…, kan 
via de infiltratie- of buffervoorziening afvloeien naar de Helbeek. Gezien de accidentele aard 
van deze verontreinigingen en de beperkte duur van optreden zal dit een beperkt negatief 
effect veroorzaken (score -1). 

8.6.4.5 Effectbespreking met betrekking tot klimaat 

Gezien de ligging van het projectgebied in het stadscentrum, kan een klimaatwijziging onder 
de vorm van stromingsregimes (stormen) ook een invloed hebben op het project. Daarnaast 
heeft de aanleg van het project in sommige alternatieven een invloed op de infiltratie- en 
afvoerkarakteristieken van de projectsite ten gevolge van de toename aan verharde 
oppervlakte. Op basis van de wateroverlastproblematiek op lange termijn, hoeft de ligging van 
het project niet in vraag te worden gesteld. Op basis van de verschillende klimaatscenario’s 
voor Vlaanderen, worden de volgende effecten verwacht, relevant voor wat betreft de 
discipline water: 

 Een stijging van de omgevingstemperatuur, meer neerslag tijdens de winter tegen 
2100. 

 Een daling van de gemiddelde zomerneerslag voor Vlaanderen. Ondanks een daling van 
de zomerneerslag, valt er in Vlaanderen een toename van het aantal extreme 
zomeronweders te verwachten. Daardoor stijgen de overstromingskansen voor riolen. 

Waterbeheerders in Vlaanderen moeten bij het opvangen van de gevolgen van de 
klimaatverandering (adaptatie) daarom zoeken naar manieren om het overstromingsrisico te 
beperken, alsook om watertekorten te voorkomen en op te vangen. 

Het afwateringssysteem binnen het projectgebied voldoet aan het algemeen principe van 
integraal waterbeleid om hemelwater in eerste instantie op te vangen en te hergebruiken 
(hemelwaterput), in tweede instantie te laten infiltreren (gebruik waterdoorlatende 
materialen) en in derde instantie te bufferen en vertraagd af te voeren (buffervolume). 
Bovenstaande maatregelen houden een beperking in van het risico op overstromingen en 
watertekorten binnen het projectgebied. 

Naast de wettelijke voorschriften inzake hemelwaterbehandeling (hergebruik, infiltratie, 
buffering 250 m³/ha) blijft het een extra opgave om gebouwen en de openbare ruimte zodanig 
in te richten dat ze beter bestand zijn tegen de gevolgen van overstromingen en 
klimaatverandering. In het kader van dit project gaat het om ruimtelijke inrichting op lokaal 
schaalniveau. Een klimaatbestendige stad is een stad die zodanig is ingericht dat schade als 
gevolg van een overstroming wordt beperkt door een meer water-robuuste ruimtelijke 
inrichting.  

Het geplande project - zeker het basisproject, maar eveneens het alternatief - gaan gepaard 
met een herinrichting van publieke ruimte, die zonder twijfel ook uitgelezen kansen biedt tot 
een water-robuustere ruimtelijke inrichting. Zo wordt in het nog nader in detail te ontwerpen 
cultuurpark een openluchttheater voorzien. Mits het voorzien van voldoende bouwdiepte van 
deze ruimte (amfitheater), kan het openluchttheater naast een aantrekkelijke plaats bij droog 
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weer, ook als een opvang van regenwater worden ontworpen. Of ook kunnen (al dan niet in 
het projectalternatief) stedenbouwkundig geïntegreerde grachtenstelsels en/of wadi’s en 
hemelwaterbuffering in de publieke ruimte mee worden geprogrammeerd.  
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8.6.4.6 Totaaloverzicht milieueffecten 

In Tabel 155 worden de scores voor de milieueffecten voor het basisalternatief en het locatiealternatief en alle uitvoeringsvarianten weergegeven. In beide 
alternatieven zal de bemaling een negatief effect hebben op grondwaterkwaliteit en – kwantiteit, waarbij het toepassen van een gesloten bouwput met retourbemaling 
ervoor zorgt dat de invloed beperkt blijft. Het onttrokken bemalingswater dat niet terug geïnfiltreerd wordt, geeft bovendien een negatief effect op het 
oppervlaktewaterr/de riolering waarin het geloosd wordt. 

Tijdens exploitatie scoort het basisalternatief beter aangezien er minder verharde oppervlakte aangelegd wordt en de diffuse verontreiniging ten gevolge van de 
lusvormige weg volledig verdwijnt. 

Tabel 155 Totaaloverzicht milieueffecten - Water 

   Basisalternatief Locatiealternatief 
   standaardbemaling retourbemaling standaardbemaling retourbemaling 

    
open 

bouwput 
gesloten 
bouwput 

open 
bouwput 

gesloten 
bouwput 

open 
bouwput 

gesloten 
bouwput 

open 
bouwput 

gesloten 
bouwput 

AANLEG 

Wijziging grondwaterkwantiteit -2 -2 -2 -1 -2 -2 -2 -1 
Wijziging grondwaterkwaliteit -2 -2 -2 0 -2 0 -2 0 
Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit -2 -1 0 0 -1 -1 0 0 
Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 0 -1 / 0 

EXPLOITATIE 

Wijziging grondwaterkwantiteit -2 -1 
Wijziging grondwaterkwaliteit +1 -1 
Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit +1 -2 
Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 0 -1 
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8.6.5 Ontwikkelingsscenario’s 

We bespreken hoe het ontwikkelingsscenario de effectbeoordeling van het project kan 
beïnvloeden door cumulatie van andere effecten.  De besproken gebouwenontwikkelingen 
achter het Cultureel Centrum en ter hoogte van de Oude Luikerbaan (woonuitbreidingsgebied) 
zijn momenteel geen onderwerp van beslist beleid.   

8.6.5.1 Ontwikkeling van de huidige parkeerzone achter het cultureel centrum 

In het geval van een gebouwenontwikkeling ter hoogte van de parking achter het Cultureel 
Centrum, zal in het basisalternatief de bovengrondse abonnementenparking in concurrentie 
komen te staan met de constructies voor het gebouw. Indien het gebouw gerealiseerd wordt 
na de abonnementenparking moet de bovengrondse parking van de abonnementenparking 
verdwijnen en moet dit parkeeraanbod zo mogelijk opgevangen worden door een 
ondergrondse parking.  In combinatie met de ondergrondse parking voor het nieuwe gebouw, 
leidt dit tot een 2de ondergrondse parkeerlaag. Grondwatermodelleringen hebben hiervoor 
aangetoond dat de negatieve effecten ten gevolge van bemaling nog sterker zullen worden, 
aangezien de bemalingsstraal nog verder reikt (zie Figuur 73 tot en met Figuur 76). Ook de 
indirecte effecten naar verspreiding van de verontreiniging nemen toe. Naarmate meer 
ondergrondse parkeerlagen nodig zijn, zullen de effecten van tijdelijke stijghoogteverlaging 
toenemen. De berekende opstuwing ten gevolge van de aanwezigheid van een 
ondoordringbaar volume in de ondergrond is dezelfde als voor het locatiealternatief. 

 

Figuur 73 Verlagingscontour (m) gesloten bouwput, standaardbemaling 
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Figuur 74 Verlagingscontour (m) open bouwput met retourbemaling 
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Figuur 75 Verlagingscontour (m) gesloten bouwput, standaardbemaling 

 

Figuur 76 Verlagingscontour (m) gesloten bouwput met retourbemaling 

Een andere mogelijkheid bestaat erin dat er een gelijkgronds parkeerniveau blijft bestaan 
onder de eerste verdieping van het gebouw, in combinatie met één ondergrondse parkeerlaag. 
De cumulatieve effecten van het ontwikkelingsscenario met de effecten van het project blijven 
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dan ook beperkt, maar er ontstaat een verlies aan potentiële bovengrondse vloeroppervlakte 
voor de beoogde functies.  

In het locatiealternatief (ondergrondse en bovengrondse parking achter het Cultureel 
Centrum) zou de realisatie van een gebouw in een latere fase er toe leiden dat de 
bovengrondse parkeerplaatsen moeten verdwijnen en bijkomende parkeerplaatsen moeten 
gerealiseerd worden voor de functies van het gebouw. Zonder de dan reeds gerealiseerde 
ondergrondse laag op te breken is dit alleen mogelijk op een andere locatie in de omgeving. 
De cumulatieve effecten van het ontwikkelingsscenario met de effecten van het project, 
bestaan in dit geval uit een toename van verharde oppervlakte en waarschijnlijk bijkomende 
bemalingseffecten en opstuwing van grondwater. 

8.6.5.2 Ontwikkeling van de nieuwe parkeerzone aan de Oude Luikerbaan 

Een ontwikkeling (hetzij wonen, hetzij andere) ter hoogte van de Oude Luikerbaan zal geen 
effect hebben op de besproken effecten van het basisalternatief.  

In het locatiealternatief daarentegen zal de bestaande bovengrondse parking Oude Luikerbaan  
verdwijnen en vervangen worden door een ondergrondse parking (al dan niet aangevuld met 
bijkomende parkeerplaatsen voor parkeerbehoefte van de woonontwikkeling zelf). De effecten 
ten gevolge van bemaling zijn niet begroot, maar zullen aanleiding geven tot tijdelijke maar 
significante grondwaterstandsverlagingen in een grotere omgeving. Hierbij zal speciale 
aandacht moeten gegeven worden aan de voeding van de Helbeek en de stabiliteit van de 
nabijgelegen spoorlijn.  

Bovendien zal de aanwezigheid van een ondoordringbaar volume in de ondergrond aanleiding 
geven tot stuwing. Het grondwatermodel toonde reeds aan dat de grondwaterstanden een 
noordwestelijke gradiënt vertoonden, zodat de verwachte grondwaterstanden ter hoogte van 
de Oude Luikerbaan hoger kunnen zijn dan aan de Kunstlaan. Het is dan ook niet uit te sluiten 
dat er negatieve effecten optreden. 

8.6.6 Milderende maatregelen 

Maatregelen die nodig zijn om effecten op water te milderen zijn: 

Tijdens de aanlegfase gepaste voorzorgsmaatregelen nemen en met de best beschikbare 
technieken werken (door de aannemer). Passend optreden indien er toch een verontreiniging 
zou plaatsvinden (door de aannemer).  

Het toepassen van retourbemaling met een gesloten bouwput (basisalternatief en 
locatiealternatief achter CC). Dit zal leiden tot de geringste milieueffecten in de aanlegfase. 
Om verspreiding van de bestaande grondwaterverontreiniging t.h.v. het Jessa ziekenhuis te 
voorkomen, is deze bemalingstechniek aan te bevelen.  

Ter hoogte van de parkeerzone achter het Cultureel Centrum (locatiealternatief) zijn de 
mogelijkheden voor inplanting van een infiltratie en/of hemelwaterbufferbekken beperkt. In 
het bestek Design and Build zal een infiltratieproef moeten worden voorzien en zullen de 
randvoorwaarden (o.a. zones rondom het Cultureel Centrum, waar inplanting van een 
infiltratievoorziening en/of bufferbekken mogelijk is i.v.m. de toegankelijkheid voor 
voertuigen) duidelijk moeten vastgelegd worden.  Ofwel wordt geïnfiltreerd/gebufferd in de 
aansluitende groene zone rond het Cultureel Centrum, ofwel dient een deel van de 
ondergrondse parkingconstructie voorzien te worden van een betonnen bufferkelder (bvb. 
langwerpig en ondiep i.f.v. gravitaire leegloop). 
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Om de hogere grondwaterstanden tijdens exploitatie door de aanwezigheid van het 
ondoordringbare volume in de ondergrond te milderen wordt voorgesteld een pakket goed 
doorlatende grond (vb. grind) rondom de parking aan te brengen. Op deze manier wordt het 
water rond het ondergrondse volume afgeleid en kan het op natuurlijke wijze rond de parking 
verder infiltreren, zodat geen permanente bemaling nodig is. De dikte van dit pakket grind 
dient door de aannemer bepaald te worden. 

Daarnaast kan voor de bovengrondse parking in het locatiealternatief voorgesteld worden een 
KWS-afscheider te voorzien op de riolering rond de parking. Om effecten ten gevolge van de 
bijkomende lozing op de Helbeek verder stroomafwaarts te voorkomen, wordt voorgesteld de 
buffervoorziening in te richten met een buffervolume van 330 m3/ha. 

Vanuit de discipline water is het verder niet noodzakelijk om milderende maatregelen voor te 
stellen. 

In onderstaande tabel worden de scores voor de relevante milieueffecten na mildering 
weergegeven. 
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Tabel 156 Totaaloverzicht milieueffecten – Water, na mildering 

   Basisalternatief Locatiealternatief 

   retourbemaling retourbemaling 

    gesloten bouwput gesloten bouwput 

AANLEG 

Wijziging grondwaterkwantiteit -1 -1 
Wijziging grondwaterkwaliteit 0 0 
Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit 0 0 
Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 0 -1 / 0 

EXPLOITATIE 

Wijziging grondwaterkwantiteit -2 -1 
Wijziging grondwaterkwaliteit +1 -1 
Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit +1 -1 
Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 0 0 
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8.6.7 Leemten in de kennis 

De gemeten grondwaterstanden in het projectgebied vertegenwoordigen slechts een 
momentopname en kunnen een beperkt beeld van de realiteit opleveren. 

De exacte grondwaterkwaliteit in het projectgebied is niet gekend, of betreft een 
momentopname. 

8.6.8 Voorstellen tot monitoring 

Voor de discipline Water is het niet noodzakelijk om monitoring voor te stellen. 

8.6.9 Watertoets 

8.6.9.1 Inleiding 

De watertoets vormt één van de algemene instrumenten van het Decreet betreffende het 
integraal waterbeleid van 18/07/2003. Doel van de watertoets is in hoofdzaak het ontstaan 
van schadelijke effecten op watersystemen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken en 
als dat niet kan, om de schadelijke effecten te herstellen. 

Alle vergunningsplichtige ingrepen met een potentieel schadelijk effect op watersystemen zijn 
onderworpen aan de watertoets. Voorbeelden zijn ingrepen waarvoor een bouwvergunning of 
een milieuvergunning vereist is en die een effect hebben op de kwaliteit of de kwantiteit van 
het oppervlaktewater of het grondwater. 

De watertoets moet uitgevoerd worden door de overheid. In dit hoofdstuk worden de nodige 
elementen aangereikt voor de uitvoering van de watertoets. 

8.6.9.2 Informatie voor de uitvoering van de watertoets 

Op basis van de watertoetskaart kan het volgende afgeleid worden voor het projectgebied: 

 Overstromingsgevoelige gebieden: er is in het projectgebied geen 
overstromingsgevoelige zone. 

 Erosiegevoelige gebieden: het projectgebied kan aangeduid worden als niet 
erosiegevoelig aangezien er zich binnen het projectgebied geen erosiegevoelige 
gebieden bevinden. 

 Hellingenkaart: het projectgebied bestaat in hoofdzaak uit hellingen kleiner dan 5%. 

 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden: het volledige projectgebied situeert zich in 
een zone waar het grondwater matig gevoelig is voor verstoring. 

 Infiltratiegevoelige bodems: quasi het volledige projectgebied is aangeduid als 
infiltratiegevoelig.  

 Winterbedkaart: Het projectgebied behoort niet tot het winterbed van een grote rivier. 

Hierna worden de nodige elementen vermeld voor de uitvoering van de watertoets door de 
overheid. Hierbij wordt dezelfde opeenvolging/terminologie gebruikt als in de bijlagen bij het 
Besluit tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets. 

Vraagstelling / Antwoord 
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 Wordt in het project een stuk grond verkaveld? Nee 

 Worden in het project gebouwen voorzien? Ja (kleine gebouwen bij ondergrondse 
parking)  

 Worden in het project ondergrondse constructies voorzien? Ja 

 Worden in het project verhardingen voorzien? Ja 

 Is de lozing op het rioleringsstelsel, oppervlaktewater of grondwater een ingedeelde 
ingreep? Ja (retourbemaling) 

 Wordt in het project een buffer- of infiltratievoorziening voor de opvang van 
oppervlakte- en hemelwater voorzien? Ja  

 Wordt in het project bodemvreemd materiaal opgeslagen of gestort? Nee 

 Wordt in het project een vegetatiewijziging doorgevoerd? Ja (zeer beperkt) 

 Wordt in het project het reliëf van het terrein gewijzigd (ophoging, uitdieping, 
uitgraving of aanvulling)? Ja 

 Is de grondwaterwinning een ingedeelde ingreep? Nee 

 Wordt door de uitvoering van het project een nieuw knelpunt voor vismigratie 
gecreëerd of wordt er een bestaand knelpunt in stand gehouden? Nee 

 Worden door de uitvoering van het project de mogelijkheid voor migratie van fauna 
op de oever, of de mogelijkheid voor de fauna om uit het water te geraken beperkt? 
Nee 

 Wordt door de uitvoering van het project de structuurkwaliteit van de waterloop 
aangetast? Nee 

 In het kader van het project worden reliëfwijzigingen, gebouwen en verhardingen 
voorzien. De impact hiervan op het hydrologisch systeem werd in de discipline water 
bestudeerd. Gezien de wettelijke bepalingen van de toepasselijke gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening worden nageleefd, kan deze impact beperkt worden 
gehouden. De impact op de waterhuishouding blijft beperkt en het project heeft geen 
impact op het overstromingsrisico in aanpalende gebieden. Conform regelgeving zal 
hemelwater worden gebufferd.  

8.7 Discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed & 
Archeologie 

8.7.1 Methodiek 

8.7.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Voor de beschrijving van de referentiesituatie van de discipline “Landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie”, vormt de huidige situatie het uitgangspunt voor de rapportage. De 
bestaande situatie wordt beschreven, in zoverre van belang bij de voorspelling van de 
milieueffecten tijdens de aanleg- en exploitatiefase van de realisatie van het project. 

Het beschrijven van de referentiesituatie omvat een voorstelling van het landschap, een 
analyse van de erfgoedwaarde en een beschrijving van de perceptieve kenmerken. Aan deze 
beschrijving dient echter een grondige inventarisatie van het studiegebied, op basis van 
terreininventarisaties, een analyse van bestaand kaart- en fotomateriaal en een analyse van 
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de nodige (historische) naslagwerken… vooraf te gaan. Volgende informatiebronnen worden 
gehanteerd: 

 Terreinbezoek (op 5/10/2016); 

 Lijst met beschermde monumenten, landschappen en dorpsgezichten; 

 Centrale Archeologische Inventaris en bevraging van het Agentschap R-O, Onroerend 
erfgoed; 

 Landschapsatlas; 

 Inventaris van waardevol bouwkundig erfgoed; 

 Landschapskenmerkenkaart; 

 Bodemkaart;  

 Hydrografische atlas van de waterlopen; 

 Biologische waarderingskaart; 

 Het reliëf, de kartering van het fysisch systeem; 

 De indeling van de traditionele landschappen in Vlaanderen; 

 Historiek van het landschap door onderzoek en vergelijking van historische kaarten 
en fotomateriaal: 

o de Ferraris-kaarten (1770-1777); 

o Ph. Vandermaelen-kaarten (1846-1854); 

o kaarten van het Dépôt de la Guerre (1869-1885); 

o de topografische kaarten van het Militair Geografisch Instituut (1930-1939); 

o de topografische kaarten van het Nationaal Geografisch Instituut (2001); 

o orthofoto’s. 

In de referentiesituatie wordt de bespreking van het landschap als volgt opgebouwd: 

 De algemene landschapsbeschrijving omvat een algemene geografische situering en 
een landschapskartering (zowel inhoudelijk als een landschapsbeeldkartering) op 
verschillende schaalniveaus (macro, meso, micro). Tevens wordt de 
landschapsecologische situatie, met name de aanwezige vegetaties, beschreven aan 
de hand van de Biologische waarderingskaart en het terreinbezoek. 

 Het in kaart brengen, beschrijven en analyseren van de verschillende 
erfgoedwaarden: op niveau van het landschap, het bouwkundig erfgoed en het 
archeologisch erfgoed. 

 Naast de beschrijving van het landschap en de erfgoedaspecten van het landschap 
vormen de perceptieve kenmerken de derde benaderingswijze voor de discipline. Hier 
worden de perceptieve kenmerken van het studiegebied objectief beschreven en 
eventueel op kaart voorgesteld. Deze landschapsbeeldkartering kan gebeuren naar 
schaalkenmerken of naar visuele kenmerken. 

8.7.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

De beschrijving van de geplande situatie voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed 
en archeologie gebeurt aan de hand van drie effectgroepen, namelijk: 

 effectgroep structuur- en relatiewijzigingen; 

 effectgroep verlies erfgoedwaarde; 
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 effectgroep wijziging perceptieve kenmerken. 

EFFECTGROEP STRUCTUUR- EN RELATIEWIJZIGINGEN 

Deze effectgroep behandelt de ingrepen die een effect hebben op de structuur en relatie van 
het landschap. De bespreking is onderverdeeld in volgende aandachtspunten: 

 verwijderen of verstoren van geomorfologische elementen, eenheden en processen: 
hierbij worden zowel de directe als indirecte effecten op de kenmerkende, zeldzame 
of gave geomorfologische elementen behandeld; 

 landschapsecologische verstoring: aan de hand van een GIS-analyse wordt 
onderzocht welke vegetaties verdwijnen door het project of potentieel beïnvloed 
worden door de bemaling. De beoordeling van dit effect gebeurt op basis van de 
oppervlakte en de waarde van de betrokken vegetaties; 

 effecten van functionele versnippering van het actuele gebruik: voor een 
ondergrondse parking zijn de belangrijkste versnipperende elementen bijvoorbeeld de 
paviljoenen en de toerit naar de parking. Voor een bovengrondse parking is 
bijkomende verharding relevant. De effecten van deze versnippering worden 
nagegaan. 

EFFECTGROEP VERLIES ERFGOEDWAARDE 

Voor de beschrijving wordt een opdeling gemaakt op basis van het al dan niet bekend zijn van 
de onderzochte erfgoedwaarde: 

 voorspelling van de effecten op gekende erfgoedelementen: dit impliceert het 
inschatten van het mogelijke waardeverlies; 

 voorspelling van de effecten van potentiële, maar niet gekend of niet bestudeerde 
erfgoedelementen: dit impliceert het inschatten van het mogelijke waardeverlies. 

Door het verschil in beschikbare methodes wordt onderscheid gemaakt tussen landschap, 
bouwkundig erfgoed, archeologie en andere erfgoedwaarden. 

EFFECTGROEP WIJZIGING PERCEPTIEVE KENMERKEN 

De methoden die gebruikt worden voor de analyse van de geplande situatie kunnen 
onderscheiden worden in de volgende groepen: 

 Methoden waarmee de ruimtelijke aantasting van landschapselementen en 
landschappelijke structuren beoordeeld worden. Bij deze methoden ligt er een zekere 
nadruk op de ruimtelijke effecten van de ingreep. Binnen deze beoordelingsmethoden 
kunnen methoden onderscheiden worden die de nadruk leggen op: 

o Bepalen van de absolute visueel-ruimtelijke effecten: verwijderen of 
toevoegen van landschapselementen 

o Bepalen van de visuele kwetsbaarheid van het landschap en de inpasbaarheid 
van ingrepen in het landschap 

o Bepalen van de veranderingen in de schaalkenmerken van het landschap 

 Methoden waarmee de zichtbaarheid van ingrepen kan beoordeeld worden: 

o Bepalen van de visuele invloedssfeer van ingrepen 

De beoordeling van de effecten is gebaseerd op volgende parameters: waarschijnlijkheid, aard 
van het effect (direct, indirect), omkeerbaarheid (reversibel, onherstelbaar), termijn van het 
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effect (tijdelijk, permanent, lange duur,..), virtuele effecten en cumulatieve effecten als gevolg 
van andere plannen of projecten. 

Tabel 157  Effectgroepen, criteria, methodologie discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en 
Archeologie 

Effecten Criterium Methodiek Eenheid 

Structuur- en 
relatiewijzigingen 

Aangetaste oppervlakte, 
lengte van doorsnijding of 
aantal doorsneden 
eenheden of bekomen 
snippers 

Berekening oppervlakte/lengte/aantal 
via GIS overlay projectgebied met 
landschapsstructuurkaart. 

m², m of 
aantal 

Verlies 
erfgoedwaarde 

Landschap Verdwijnen en verstoren 
historisch-geografische 
elementen en structuren. 

Kwalitatieve benadering - 

Bouwkundig 
erfgoed 

Vernietiging, 
beïnvloeding 
ensemblewaarde, 
beïnvloeding context. 
Effecten via grondwater, 
bodem, lucht, trillingen, 
licht… . 

Kwalitatieve benadering: grondige 
analyse (terreinbezoek, literatuur, 
historische kaarten, foto’s…) en 
expertenoordeel 
Mogelijk kwantitatieve evaluatie op 
basis van input uit andere disciplines 

- 

Archeologie Fysieke aantasting door 
vergraving, 
bodemtechnische 
ingrepen, verandering 
van de grondwaterstand 

Voornamelijk uitgaande van een 
kwalitatieve analyse (CAI, literatuur, 
historische kaarten, discipline bodem…) 
kan een uitspraak gedaan worden over 
eventuele negatieve effecten van de 
voorgenomen ingreep en de 
significantie ervan. 

- 

Wijziging perceptieve 
kenmerken 

Bepalen van het aantal 
absolute visueel-
ruimtelijke effecten: 
verwijderen of toevoegen 
van landschapselementen 

Op basis van het project en een 
grondige terreininventarisatie nagaan 
welke landschapselementen 
verdwijnen/worden toegevoegd. 

Aantal 

Inpasbaarheid van de 
ingrepen in het landschap 

Kwalitatieve benadering: 
expertenoordeel op basis van vooraf 
gekozen criteria 

- 

Bepalen van 
veranderingen in de 
schaal van het landschap 

Kwalitatieve benadering: 
expertenoordeel 

- 

Bepalen van de 
zichtbaarheid van 
ingrepen 

GIS-analyse voor bepalen van 
zichtbaarheid ingrepen, nieuwe of te 
verdwijnen landschapselementen 

m 

Voor de discipline “Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie”, wordt een globaal 
beoordelingskader opgesteld, waarbij een toetsingskader van -3 tot +3 wordt gebruikt, om de 
actuele en ook toekomstige impact te beoordelen. 

Een significantiebeoordeling is echter gebiedsafhankelijk, sterk gerelateerd met de kenmerken 
van het effect (duur, invloedssfeer, intensiteit, omkeerbaarheid, herstelbaarheid…) en soms 
afhankelijk van de publieke aanvaardbaarheid. Hierdoor is het mogelijk dat op basis van de 
informatie die bij de opmaak van het MER bekomen wordt, een meer gedetailleerd en 
betrouwbaarder kader zal worden opgesteld. 

Tabel 158 Significantiekader voor de discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie 

Kwetsbaarheid Ernst en omvang 

HOOG 
Sterk determinerende landschapselementen en 
landschapskenmerken behorende tot een zeer 
karakteristiek, onderscheidend landschap. Bijzonder 
beschermde gebieden die een belangrijke 

GROOT 
Zichtbare, opmerkelijke veranderingen in de 
landschapselementen en/of landschapskenmerken over 
een grote oppervlakte – intensieve veranderingen over 
een beperkte oppervlakte.  
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Kwetsbaarheid Ernst en omvang 

behoudswaarde bezitten (erfgoedlandschappen 
behoren hier toe). Hoge gevoeligheid voor kleine 
veranderingen.  
 

Effecten van het project contrasteren zeer sterk met de 
vorm, schaal en patroon van het landschap. Permanente 
aantasting, vermindering of vernietiging van de 
integriteit33 en de landschapskenmerken. 
Inbreng van negatieve beelddragers waardoor de 
landschappelijke beeldkwaliteit van grote oppervlakten 
verloren gaan en/of verlies van sterk positieve visuele 
relaties.  

MATIG 
Matig determinerende landschapselementen en 
landschapskenmerken behorende tot een zeer 
karakteristiek landschap - matig karakteristiek 
landschap. Landschappen met een potentiële 
behoudswaarde. Redelijke tolerantie voor 
veranderingen.  
 

MATIG 
Matige of lokale veranderingen door verlies van een 
beperkte oppervlakte of het verwijderen van een beperkt 
aantal landschapselementen. 
Effecten van het project contrasteren matig met het 
landschap, waardoor de integriteit wordt aangetast. De 
effecten kunnen niet volledig gemitigeerd worden en 
kunnen cumulatief een ernstig negatief effect 
veroorzaken. 
Inbreng van negatieve beelddragers waardoor de 
landschappelijke beeldkwaliteit van beperkte 
oppervlakten verloren gaat en/of verlies van matig 
positieve visuele relaties.  

LAAG 
Weinig determinerende, eerder onbelangrijke 
landschapselementen en landschapskenmerken - 
weinig onderscheidend landschap. Gedegradeerde 
landschappen met een kleine behoudswaarde. 
Potentiële tolerantie tegen substantiële veranderingen. 
 

KLEIN 
Min of meer onopmerkelijke veranderingen door verlies 
over een zeer beperkte oppervlakte of het verwijderen 
van een zeer beperkt aantal landschapselementen.  
Effecten van het project passen niet volledig in de vorm, 
schaal en patroon van het landschap. 
Inbreng van negatieve beelddragers waardoor de 
landschappelijke beeldkwaliteit van zeer beperkte 
oppervlakten verloren gaat en/of verlies van gering 
positieve visuele relaties.  

 

Effectbeoordeling Score Kwetsbaarheid Ernst en omvang 

Sterk negatief effect -3 

HOOG GROOT 

HOOG MATIG 

MATIG GROOT 

Matig negatief effect -2 

HOOG KLEIN 

MATIG MATIG 

LAAG GROOT 

Licht negatief effect -1 

MATIG KLEIN 

LAAG MATIG 

LAAG KLEIN 

Wanneer een positieve invloed wordt verwacht dient dezelfde redenering toegepast te 
worden. 

8.7.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie komt 
overeen met het gebied waarbinnen zich voor landschap een effect zal kunnen voordoen. 
                                                
33 De integriteit van een site is de samenhang tussen de landschapsecologische structuur en functies in het gebied, 

en die voorwaarde is voor het kunnen dragen en instandhouden van de karakteristieke landschapselementen 
en/of het complex van landschapselementen, waaraan de site zijn waarde ontleent. Het is hierbij belangrijk om 
te begrijpen of de effecten van het plan zullen leiden tot een verschuiving van de standplaatsvoorwaarden en/of 
instandhoudingsvoorwaarden, dichter naar- of verwijderd van de standplaats- of instandhoudingsvoorwaarden 
waarop de integriteit is gebaseerd. 
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Hieruit volgend bestaat het studiegebied minstens uit het volledige projectgebied, uitgebreid 
met zones die variëren per effectgroep; 

 Direct ruimtebeslag is te situeren in het projectgebied, ten gevolge van rechtstreekse 
inname van waardevolle landschappen, bouwkundig erfgoed...  

 Verstoringseffecten op het landschap kunnen gesitueerd worden zowel binnen als tot 
ver buiten het projectgebied, en worden veroorzaakt door wijzigingen in luchtkwaliteit, 
bodem, waterkwaliteit en –kwantiteit, lichtvervuiling, visuele verstoring…. De 
perimeter van het studiegebied voor deze effectgroep wordt daarom gelijkgesteld aan 
deze van de verstoringseffecten.  

 Wat betreft de impact op landschappelijke relaties, beperkt het studiegebied zich niet 
tot het projectgebied; omwille van de impact op landschappelijke structuren kunnen 
de effecten zich potentieel ver uitstrekken. 

Globaal wordt het studiegebied bepaald door de grootste van al deze perimeters, waarin zich 
potentieel effecten op het landschap kunnen voordoen. Hier wordt verondersteld dat de 
visuele impact de belangrijkste bepalende factor zal zijn. De zichtbaarheid van het 
projectgebied wordt voornamelijk bepaald door de bewoning. De nabijgelegen bebouwing 
vormt bijgevolg de begrenzing van het studiegebied (Kaart 44). 

8.7.3 Beschrijving van referentiesituatie (2020) 

8.7.3.1 Huidige situatie (2017) 

8.7.3.1.1 Geografische situering 

Het projectgebied is gelegen ten zuidwesten van het stadscentrum van Hasselt, tussen de 
zogenaamde kleine en grote ring rond Hasselt, respectievelijk de R70 en de R71.  

Hasselt is de hoofdstad van Limburg en is centraal in de provincie gelegen. Hasselt ligt in de 
Demervallei die het overgangsgebied tussen de Kempen en Haspengouw markeert (Bron: 
Technum, 2009). 

8.7.3.1.2 Landschapskartering 

MACRONIVEAU 

Onder traditionele landschappen op macroniveau worden de landschappen verstaan die niet 
of slechts in beperkte mate gewijzigd werden door de grootschalige ingrepen die sinds de 
Industriële Revolutie mogelijk waren. De belangrijkste veranderingen gebeurden echter pas 
vanaf de Tweede Wereldoorlog. Voordien was de stabiliteit van de rurale landschappen in 
West-Europa bijzonder groot: op de eerste topografische kaarten en luchtfoto’s zijn de 
laatmiddeleeuwse structuren nog algemeen en ongeschonden te herkennen. Nu echter zijn 
vele van de traditionele landschappen enkel nog aanwezig als kleine relictlandschappen. 

Het studiegebied is voor het grootste deel gelegen in het stedelijk gebied, met in de 
zuidoostelijke hoek een klein deel in het traditionele landschap ‘Vochtig Haspengouw’. Volgens 
de landschapsatlas zijn er dan ook geen relicten aanwezig (zie kaart 45 tot en met 48). 

MESONIVEAU 

FYSISCHE BASISSTRUCTUUR 
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Het fysisch systeem ligt aan de basis van zowel het natuurlijke landschap als van het 
antropogene landschap. Het is het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge 
relaties van klimaat, geologie, reliëf, bodem, oppervlakte- en grondwater en lucht. In dit 
onderdeel wordt getracht om de invloed van dat fysisch systeem op de structurerende functies 
van de omgeving van het studiegebied te achterhalen. 

Het studiegebied bevindt zich binnen het ecodistrict “Vochtig Haspengouws leemdistrict” 
(Bron: Sevenant et al., 2002). 

 Geomorfologische context: In het district werden gedurende het Secundair en het 
Tertair massaal sedimenten afgezet. Grote hoeveelheden Tertiair sediment werden 
tijdens het Pleistoceen door riviererosie weggevoerd. De uiteenlopende 
erosiegevoeligheid van de verschillende lagen gaf aanleiding tot de vorming van dalen, 
hellingen, plateaus en hier en daar een getuigenheuvel. Gedurende het Weichseliaan 
werden dan weer eolische sedimenten afgezet. Het Tertiair reliëf werd hierdoor 
aanzienlijk verzacht.  

 Reliëf: Dit ecodistrict ligt in het overgangsgebied van Laag- en Midden-België. Het 
landschap is vlak tot zacht golvend en helt zwak af in de richting van de Demer, die 
gelegen is op 1 km ten noorden van het projectgebied. Het district is in feite een brede 
depressie, omgeven door hoger gelegen heuvels.  

CULTUURHISTORISCHE SITUERING (BRON: GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN) 

Hasselt werd al in de prehistorische en de Romeinse tijden bewoond. Er is voor het eerst 
sprake van Hasselt in 1171. De eerste nederzetting ontstond vermoedelijk aan de rechteroever 
van de Helbeek. In de loop van de 13e eeuw werd de stadskern versterkt door wallen, poorten 
en grachten. De Demer werd afgeleid binnen deze omwalling om de grachten van water te 
voorzien en bestaat nog steeds als een ondergronds, overdekt afvoerkanaal door de stad.  

Ten tijden van Ferraris (1777), in de 18e eeuw, onderging het bouwkundige patrimonium grote 
veranderingen. Het huidige begijnhof (het derde dat in Hasselt gebouwd werd), het 
augustijnenklooster, en de gevels aan de markt werden in deze periode geheel of gedeeltelijk 
opgericht. In deze periode is het projectgebied voor het basisalternatief en het 
locatiealternatief in gebruik als akker (zie kaart 49-50). 

De 19e eeuw was een scharnierpunt voor de stad Hasselt. De wallen werden neergehaald en 
er kwam een promenade in de plaats. De industrialisatie begon met een belangrijke rol voor 
de jeneverstokerijen. De omgeving had tot dan toe vooral een agrarisch karakter, maar 
evolueerde snel door het verbeteren van de invalswegen naar de stad. Het projectgebied voor 
beide alternatieven blijft echter hoofdzakelijk agrarisch. 

In 1845 werd de spoorweg naar Sint-Truiden en Brussel aangelegd, zoals te zien is op de 
Vandermaelenkaart (1846-1854) (zie kaart 53-54).  

Vanaf 1950 ontstaan de Casterwijk (of Sint-Catharinawijk) en de Sint-Martinuswijk. In 1956 
wordt bovendien gestart met de bouw van het Jessa ziekenhuis en het Cultureel Centrum.  
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Figuur 77 Luchtfoto 1971 

LANDSCHAPSECOLOGISCHE SITUATIE 

Het projectgebied is niet gelegen in een speciale beschermingszone. De meest nabijgelegen 
NATURA2000-gebieden zijn het Habitatrichtlijngebied “BE2200031 Valleien van de Laambeek, 
Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden” en het 
Vogelrichtlijngebied “BE2200525 Bokrijk en omgeving” op ca. 3 km ten noordoosten van het 
projectgebied.  

Het projectgebied ligt niet binnen de afbakening van een VEN-gebied. Het meest nabije VEN-
gebied is “nr. 433 Het Vijvergebied Midden-Limburg” en bevindt zich op ca. 3 km ten 
noordoosten van het projectgebied. 

Tabel 159 en Tabel 160 geven een overzicht van de vegetaties in het studiegebied volgens de 
Biologische Waarderingskaart. Ook wordt hierin de waardering en de oppervlakte 
weergegeven. In het basisalternatief wordt iets meer dan de helft van de vegetaties 
beschouwd als biologisch minder waardevol. Voor het locatiealternatief is 88% biologisch 
minder waardevolle vegetatie. Wanneer wordt gekeken naar het totale projectgebied bestaat 
deze voornamelijk uit halfopen bebouwing met beplanting (ua) en zeer soortenarme 
ingezaaide graslanden (hx). 

Tabel 159 Vegetaties volgens de Biologische Waarderingskaart in het projectgebied van het 
basisalternatief 

WAARDERING 
EENH 

1 
EENH 

2 
EENH 

3 
OPP. 
(HA) 

OPP. 
(%) 

Biologisch minder waardevol kp- 
  

0,09 3,14 

ua 
  

1,49 49,66 

Totaal 1,58 52,79 

Complex van biologisch minder waardevolle en 
waardevolle elementen hx kbgml 

 
1,30 43,31 
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Totaal 1,30 43,31 

Biologisch waardevol n gml  0,10 3,19 

n 
  

0,02 0,70 

Totaal 0,12 3,89 

TOTAAL 3,00 100 

Tabel 160 Vegetaties volgens de Biologische Waarderingskaart in het projectgebied van het 
locatiealternatief 

WAARDERING 
EENH 

1 
EENH 

2 
EENH 

3 
OPP. 
(HA) 

OPP. 
(%) 

Biologisch minder waardevol kp- 
  

0,09 3,00 

ua 
  

1,27 40,65 

 hx   1,41 45,03 

Totaal 2,78 88,68 

Complex van biologisch minder waardevolle en 
waardevolle elementen hx kbgml 

 
0,02 0,55 

Totaal 0,02 0,55 

Biologisch waardevol n 
 

 0,02 0,67 

sz 
  

0,32 10,09 

Totaal 0,34 10,77 

TOTAAL 3,13 100 

8.7.3.1.3 Erfgoedwaarde 

LANDSCHAPPELIJKE ERFGOEDWAARDE 

Zoals eerder al werd aangegeven, is het studiegebied niet gelegen in een traditioneel 
landschap. Er zijn geen relicten aanwezig uit de landschapsatlas. 

Het studiegebied overlapt niet met een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht.  

BOUWKUNDIG ERFGOED 

Volgens de Inventaris van het bouwkundig erfgoed is er geen beschermd of niet beschermd 
bouwkundig erfgoed aanwezig in het studiegebied zelf. In de nabijheid van het projectgebied 
voor beide alternatieven zijn er daarentegen meerdere bouwkundig erfgoedelementen 
vastgesteld in de inventaris, zoals opgelijst in Tabel 161. 

Tabel 161 Overzicht bouwkundig erfgoedelementen volgens de inventaris van het bouwkundig erfgoed 

ID-NUMMER NAAM & ADRES DATERING STATUS 

21951* Villa Christiane  

Jan Palfijnlaan 72 

Begin 20ste eeuw Verbouwd of gesloopt 

21864 Molenaarswoning 

Casterstraat 46 

19e eeuw Bewaard 

22004 

134603 

3 villa’s & villatuin 

Luikersteenweg 62, 64, 132 
en 138 

Villa’s: begin 20ste eeuw 

Villatuin: 1950-1955 

Bewaard 

22059 Provinciale school voor 
vroedvrouwen, ontworpen 
door Léon Jaminé  

Guffenslaan 37-39 

1912 Bewaard 

Beschermd als 
monument 
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ID-NUMMER NAAM & ADRES DATERING STATUS 

22057* Eclectisch herenhuis 

Guffenslaan 35 

1900 Verbouwd of gesloopt 

22056 Herenhuis  

Guffenslaan 33 

Eind 19de – begin 20ste 
eeuw 

Bewaard 

3301 

22055 

Sint-Jozefcollege met kapel 
en hekwerk  

Guffenslaan 27 

1881-1882 Bewaard 

Gedeeltelijk beschermd 
als monument 

*GEEN VERMELDING DAT VASTGESTELD IS ALS BOUWKUNDIG ERFGOED 

ARCHEOLOGISCH ERFGOED 

Tot op heden is nog geen gedetailleerd archeologisch onderzoek uitgevoerd. Er werd enkel 
een bureauonderzoek gedaan, waaruit bleek dat bijkomend sleuvenonderzoek noodzakelijk is. 
Aangezien het gebied zolang mogelijk in zijn huidige toestand in gebruik moet blijven, is ervoor 
geopteerd het sleuvenonderzoek net voor de start van de werken uit te voeren.  

In de omgeving van de Planckenweide en Begijnenpoel zou tot de 16e eeuw het eerste 
Begijnhof van Hasselt gestaan hebben (Bron: Inventaris van het Bouwkundig erfgoed). Er zijn 
echter geen kaartmateriaal of andere gegevens gevonden die dit bevestigen. 

8.7.3.1.4 Perceptieve kenmerken 

Het projectgebied van het basisalternatief is gelegen in de Casterwijk, onmiddellijk ten oosten 
van het centrum van Hasselt. De wijk is relatief jong (1950) en wordt gekenmerkt door een 
residentiële invulling. Kenmerkende perceptieve elementen zijn de modern-gotische Sint-
Catharinakerk, het stadspark, het Jessa ziekenhuis, het Cultureel Centrum en de Stedelijke 
Academie voor Schone Kunsten. 

De abonnementenparking van het locatiealternatief is meer zuidelijk gelegen langs de Oude 
Luikerbaan in de Sint-Martinuswijk (of Hollandsveld) genaamd. Deze wijk werd ook in de jaren 
1950 ontwikkeld en kent vooral een residentiële invulling met laagbouw. Kenmerkende 
elementen zijn de aanwezigheid van 2 spoorlijnen en de Luikersteenweg. 

8.7.3.2 Referentiesituatie (2020) 

De komende jaren worden er geen belangrijke wijzigingen verwacht met betrekking tot het 
landschap. Bijgevolg komt bovenstaande beschrijving overeen met de referentiesituatie 2020. 

8.7.4 Bespreking van de milieueffecten 

8.7.4.1 Basisalternatief – aanlegfase 

8.7.4.1.1 Structuur- en relatiewijzigingen 

De kenmerkende geomorfologische elementen van het landschap zijn in de stedelijke context 
al afwezig. In het projectgebied zijn immers geen waterlopen aanwezig, geen reliëfstructuren, 
ed. De verschillende functies binnen het projectgebied blijven toegankelijk en bruikbaar tijdens 
de aanlegfase (Cultureel Centrum, parking, delen van het park),evt. via omleidingswegen. 
Gezien de stedelijke context waarbinnen het project zich bevindt, heeft het project hier 
bijgevolg geen impact op en is er geen effect op de functionele versnippering van het actuele 
gebruik.  
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Het projectgebied maakt geen deel uit van het historische centrum van Hasselt. Noch de 
historische stadsstructuur, noch de bestaande stratenstructuur zullen door het project grondig 
gewijzigd worden. Effecten van landschappelijke structuur- en relatiewijzigingen zijn bijgevolg 
afwezig (score 0). 

De omgeving van het projectgebied is verstedelijkt, zonder aansluitende groene gebieden. Het 
projectgebied kent wel een zekere ecologische waarde binnen de stedelijke context. Tijdens 
de aanlegfase zal de groenzone tijdelijk verwijderd worden. Effecten van 
landschapsecologische versnippering hierdoor zijn beperkt negatief (score -1).   

8.7.4.1.2 Verlies van erfgoedwaarde 

Landschap 

Er zijn volgens de landschapsatlas geen ankerplaatsen of relictzones binnen of in de 
invloedssfeer van het projectgebied gelegen. Er zijn geen traditionele landschappen binnen 
het studiegebied aanwezig. Gezien de aard en de situering van het plan worden geen effecten 
verwacht op de visueel-landschappelijke kenmerken van de traditionele landschappen. De 
wenselijkheden van het traditioneel landschap worden door het voorgenomen plan niet 
gehypothekeerd (score 0). 

Bouwkundig erfgoed 

Er zijn geen niet-beschermde of beschermde bouwkundig erfgoed elementen aanwezig in het 
projectgebied volgens de inventaris van het onroerend erfgoed. In de directe omgeving van 
het projectgebied voor het basisalternatief zijn wel een aantal niet-beschermde bouwkundig 
erfgoedelementen aangetroffen, zoals weergegeven in Tabel 161. 

Er is echter geen sprake van rechtstreekse vernietiging door de aanlegwerken aangezien de 
afstand tussen deze relicten en de werken te groot is.  

Het beïnvloeden van de context wordt bepaald door het verbreken van de verbanden die er 
zijn tussen het erfgoed en zijn omgeving. Hiervoor komt het bouwkundig erfgoed in 
aanmerking dat in of vlakbij de projectsite gelegen is. De relicten die hierboven beschreven 
zijn, hebben ook geen verband met het voorliggende project en worden niet aangetast in hun 
waarde door het project. Beïnvloeding van de ensemble- of contextwaarde is dus uitgesloten 
(Score 0).  

De tijdelijke grondwaterstandsverlaging die noodzakelijk is voor de aanleg van de 
ondergrondse parkeergarages heeft tot gevolg dat theoretisch zettingen kunnen optreden in 
de ruime omgeving van het projectgebied. Funderingen van constructies uit de 19de eeuw en 
ouder zijn vaak zeer gevoelig aan grondwatertafelwijzigingen. De zandleembodems in het 
projectgebied daarentegen zijn weinig gevoelig voor zettingen (zie discipline bodem), op 
voorwaarde dat de bemalingen oordeelkundig worden uitgevoerd. Binnen de maximale 
bemalingsstraal van de uitvoeringsvariant open bouwput met standaardbemaling (zie 
discipline water), liggen 2 19de eeuwse gebouwen die vermeld zijn in de inventaris van 
bouwkundig erfgoed (zie Tabel 161): 

 Molenaarswoning 
 St-Jozefcollege met kapel & hekwerk (beschermd als monument) 

Voor deze 2 gebouwen kan de grondwatertafelverandering door bemaling een negatief effect 
veroorzaken (score -2) (kwetsbaarheid: laag door relatief gering zettingsgevoelige 
zandgrond; ernst en omvang: groot). In de andere varianten reikt de bemalingsstraal niet 
zo ver en zal er dus geen effect zijn (score 0). 
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Voor wat betreft trillingseffecten kunnen het zwaar vrachtverkeer en de machines die ingezet 
worden voor de (aanleg)werkzaamheden potentieel schade toebrengen aan het bouwkundig 
erfgoed dat zich situeert in de ruimere omgeving van de projectsite, en in de omgeving van 
de werfwegen. Het effect hiervan wordt als beperkt negatief beoordeeld (score -1). 
(kwetsbaarheid: laag; ernst en omvang: matig) 

Archeologie 

Er zijn geen archeologische vindplaatsen aanwezig in of nabij het projectgebied volgens de 
inventaris van het onroerend erfgoed. Er is dan ook geen sprake van rechtstreekse vernietiging 
of fysieke aantasting van gekend archeologisch erfgoed door de aanlegwerken.  

Wel zijn er vermoedens dat ter hoogte van de Planckenweide het eerste begijnhof van Hasselt 
heeft gestaan. Er zijn tot op heden nog geen concrete aanwijzingen hiervoor, maar bij 
werkzaamheden moet er speciale aandacht zijn voor mogelijke archeologische aantasting. In 
het bijzonder de bemaling kan een negatief effect hebben. Archeologische waarden die zich 
permanent onder de grondwaterspiegel bevinden, worden doorgaans beter geconserveerd 
dan waarden die zich permanent boven of wisselend boven en onder de grondwaterspiegel 
bevinden. De huidige gemiddelde grondwaterstand bedraagt 1,5 - 2m meter onder maaiveld. 
In een stadscontext kan de archeologische stratigrafie zich tot 4 meter diepte uitstrekken. De 
voorziene grondwaterstandsverlaging in alle uitvoeringsvarianten (zie discipline water) kan 
dan ook een matig negatief effect veroorzaken tijdens de aanlegwerken (score -2) 
(kwetsbaarheid: laag door relatief gering zettingsgevoelige zandgrond; ernst en 
omvang: groot) 

8.7.4.2 Basisalternatief – exploitatiefase 

8.7.4.2.1 Wijziging perceptieve kenmerken 

Naast de perceptieve beïnvloeding vanwege de grootschalige werfactiviteiten, zijn uiteraard 
ook de effecten van de nieuwe structuren op het algemene landschapsbeeld van belang. De 
perceptieve kenmerken worden besproken vanuit het perspectief van de bewoners en 
bezoekers in de nabije omgeving van het projectgebied. Effecten op perceptieve kenmerken 
hebben enerzijds betrekking op wijzigingen in de bebouwing en anderzijds wijzigingen in de 
groenvoorziening. 

Ten gevolge van het project zal enerzijds de lusvormige weg verdwijnen, terwijl anderzijds 3 
toegangspaviljoenen naar de ondergrondse parking in het park aangelegd zullen worden. Deze 
paviljoenen worden uitgevoerd als een transparant geheel in structurele beglazing, 
vergelijkbaar met gelijkaardige paviljoenen in de ruime omgeving van de stad. De paviljoenen 
zijn mee opgenomen als een onderdeel van de herinrichting van het park en worden dus 
landschappelijk ingepast in de omgeving. De schaal van deze paviljoenen is ook erg beperkt 
(maximale hoogte van 3,20 m) ten opzichte van de omringende gebouwen en begroeiing. Het 
effect dat ze teweeg brengen is dan ook slechts beperkt negatief (score -1) 
(kwetsbaarheid: laag; ernst en omvang: klein). 

Boven de ondergrondse parking wordt het park opnieuw aangelegd, met extra aandacht voor 
het versterken van de relatie met het bestaande gebouw van het Cultuurcentrum en het 
omringende groene gebied. Voor de omwonenden en gebruikers van het Jessa ziekenhuis en 
het Cultureel Centrum zal de aanwezigheid van deze groene parkzone een positief effect 
hebben op de perceptieve kenmerken (score +2) (kwetsbaarheid: matig positief; ernst 
en omvang: matig positief). 
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8.7.4.3 Locatiealternatief – aanlegfase 

8.7.4.3.1 Structuur- en relatiewijzigingen 

Het project heeft geen impact op de kenmerkende geomorfologische elementen van het 
landschap en heeft tevens geen effect op de functionele versnippering van het actuele gebruik, 
aangezien alle functies binnen het projectgebied toegankelijk blijven. In het projectgebied zijn 
bovendien geen waterlopen aanwezig, geen reliëfstructuren, ed. Wel is er naast de 
abonnementenparking van de Oude Luikerbaan een waterloop aanwezig (de Helbeek). Het 
project zelf heeft echter geen impact op deze waterloop en zal op geen enkele wijze het 
functioneren of de structuur ervan aantasten. 

Het projectgebied maakt geen deel uit van het historische centrum van Hasselt. Noch de 
historische stadsstructuur, noch het bestaande stratenplan zullen door het project gewijzigd 
worden. Effecten op landschappelijke structuur- en relatiewijzigingen zijn bijgevolg afwezig 
(score 0). 

De omgeving van het projectgebied is verstedelijkt, zonder aansluitende groene gebieden. Het 
braakliggende terrein aan de Oude Luikerbaan vormt wel een groene zone binnen de 
woonwijk, waar bijvoorbeeld recreatie mogelijk is. Door aanleg van de parking zal deze 
groenzone verdwijnen. Effecten van landschapsecologische versnippering zijn dan ook licht 
negatief (score -10).   

8.7.4.3.2 Verlies van erfgoedwaarde 

Landschap 

Er zijn volgens de atlas van de relicten van traditionele landschappen geen afbakeningen van 
een ankerplaats of relictzones gelegen binnen of in de invloedssfeer van het projectgebied. 
Wel is de abonnementenparking aan de Oude Luikerbaan gelegen binnen het traditionele 
landschap ‘Vochtig Haspengouw’. Aangezien hier enkel een verharding wordt aangebracht, 
worden geen effecten verwacht op de visueel-landschappelijke kenmerken van het traditionele 
landschap. De wenselijkheden van het traditioneel landschap worden door het voorgenomen 
plan niet gehypothekeerd (Score 0). 

Bouwkundig erfgoed 

Binnen het projectgebied zelf zijn geen relicten van bouwkundig erfgoed of beschermde 
monumenten aanwezig, die door de aanlegwerken rechtstreeks aangetast of vernietigd 
kunnen worden. De bemaling kan wel een invloed uitoefenen op de geïdentificeerde 
bouwkundig erfgoed elementen in de omgeving (zie Tabel 161). Voor alle bemalingsvarianten 
is echter enkel Villa Christiane binnen de invloedssfeer van de bemaling gelegen. Deze 20ste 
eeuwse villa is echter gesloopt of verbouwd, zodat het effect beperkt negatief is (score -1).  
(kwetsbaarheid: laag door relatief gering zettingsgevoelige zandgrond; ernst en 
omvang: klein aangezien het relict reeds verbouwd of gesloopt is). 

Het beïnvloeden van de context wordt bepaald door het verbreken van de verbanden die er 
zijn tussen het erfgoed en zijn omgeving. Voor de aanleg van de ondergrondse parking achter 
het cultureel centrum is dit niet relevant, aangezien hier momenteel al een parking aanwezig 
is. Door de aanleg van de nieuwe parking aan de Oude Luikerbaan kan dit effect wel optreden 
ten aanzien van de 3 villa’s en villatuin in de Luikersteenweg. Gezien de afstand tussen erfgoed 
en project en de aanwezigheid van een spoorlijn en dichte bebouwing in de omgeving van het 
erfgoed, wordt er niet verwacht dat het erfgoed een effect zal ondervinden van de parking 
(score 0). 
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Archeologie 

Er zijn geen archeologische vindplaatsen aanwezig in of nabij het projectgebied volgens de 
inventaris van het onroerend erfgoed. Er is dan ook geen sprake van rechtstreekse vernietiging 
of fysieke aantasting van gekend archeologisch erfgoed door de aanlegwerken of van indirecte 
effecten ten gevolge van bemaling, zetting of trillingen (score 0).  

8.7.4.4 Locatiealternatief – exploitatiefase 

8.7.4.4.1 Wijziging perceptieve kenmerken 

Ook hier zullen de aanlegwerkzaamheden een tijdelijke impact hebben op de perceptieve 
beleving van het landschap. Daarnaast zijn echter wijzigingen in bebouwing en 
groenvoorzieningen bepalend voor de landschapsbeleving van de omwonenden en bezoekers. 

Ter hoogte van de bestaande parking achter het Cultureel Centrum zal de nieuwe parking 
deels bovengronds en deel ondergronds gerealiseerd worden. Naar beleving toe voor de 
omwonenden verandert er niets. Bovendien wordt de parking voorzien in een sterk stedelijk 
gebied met veel bewoning. De abonnementenparking op de Oude Luikerbaan daarentegen zal 
aangelegd worden op een braakliggend terrein achter een woonwijk. Dit braakliggende terrein 
vormt momenteel een groene zone tussen de woonhuizen, de weg en een spoorlijn. Door 
omvorming naar een verharde parking gaat dit stukje groen (dat op zich lage waarde heeft, 
maar voor de omgeving wel waardevol kan zijn als speelzone) verloren. Bovendien zal het 
uitzicht voor de huizen en tuinen die erop aansluiten sterk wijzigen. Het effect wordt dan ook 
als licht negatief (score -1) beoordeeld. (kwetsbaarheid: laag; ernst en omvang: 
matig) 
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8.7.4.5 Totaaloverzicht milieueffecten 

In Tabel 162 worden voor basisalternatief en locatiealternatief en alle varianten de scores voor de verschillende effecten weergegeven. Hieruit blijkt dat in het 
basisalternatief de variant open bouwput met standaardbemaling de meest negatieve effecten veroorzaakt door de impact van de bemaling op het bouwkundig 
erfgoed. Toepassen van retourbemaling of werken in een gesloten bouwput zorgen ervoor dat er geen bemalingseffecten zijn. De bemaling zal in alle varianten van 
het basisalternatief ook een negatief effecten veroorzaken op mogelijke archeologische waarden in de nabijheid van het projectgebied. Daarentegen zal het 
basisalternatief wel een sterke verbetering in de perceptieve kenmerken veroorzaken door de aanleg van het park bovenop de parking. 

In het locatiealternatief zijn de negatieve effecten minder uitgesproken, maar de bemaling zal daar in alle varianten een beperkt negatief effect hebben op het 
bouwkundig erfgoed. Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor archeologische waarden in de ondergrond van het projectgebied, heeft bemaling daarop dus geen 
effect.  

Tabel 162 Totaaloverzicht milieueffecten - Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

   Basisalternatief Locatiealternatief 

   standaardbemaling retourbemaling standaardbemaling retourbemaling 

    
open 

bouwput 
gesloten 
bouwput 

open 
bouwput 

gesloten 
bouwput 

open 
bouwput 

gesloten 
bouwput 

open 
bouwput 

gesloten 
bouwput 

AANLEG 

Structuur-& relatiewijzigingen 0 / -1 0 / -1 
Verlies erfgoedwaarde:Landschap 0 0 
Verlies erfgoedwaarde:bouwkundig erfgoed -2 0 0 0 -1 -1 -1 -1 
Verlies erfgoedwaarde: archeologie -2 0 

EXPLOITATIE Wijziging perceptieve kenmerken -1 / +2 -1 
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8.7.5 Ontwikkelingsscenario’s 

8.7.5.1 Ontwikkeling van de huidige parkeerzone achter het cultureel centrum 

In het geval van een ontwikkeling ter hoogte van de parking achter het cultureel centrum, zal 
in het basisalternatief de bovengrondse abonnementenparking verdwijnen en moet dezelfde 
parkeerbehoefte opgevangen worden door een ondergrondse parking (al dan niet 
gecombineerd met ondergrondse parkeerplaatsen in functie van de ontwikkeling zelf).  

In het locatiealternatief zal de ondergrondse rotatieparking verder uitgebreid moeten worden 
om de verdwenen bovengrondse parkeerplaatsen op te vangen. 

Gezien het gaat om een uitbreiding naar meer ondergrondse lagen (dieper dan 1 
ondergrondse verdieping) is het effect op het landschap en de archeologische erfgoedwaarde 
te verwaarlozen. De bemalingsstraal zal niet relevant verder reiken dan de bemaling bij 1 
ondergrondse laag. Er wordt geen bijkomend bouwkundig erfgoed door zettingen beïnvloed. 

8.7.5.2 Ontwikkeling van de nieuwe parkeerzone aan de Oude Luikerbaan 

Een ontwikkeling (hetzij wonen, hetzij andere) ter hoogte van de Oude Luikerbaan zal geen 
effect hebben op de besproken effecten van het basisalternatief. In het locatiealternatief 
daarentegen zal de bestaande bovengrondse parking waarschijnlijk verdwijnen en vervangen 
moeten worden door een ondergrondse parking (al dan niet aangevuld met bijkomende 
parkeerplaatsen voor parkeerbehoefte van de ontwikkeling zelf). Aangezien het een 
ondergrondse parking betreft, zal er geen effect zijn op het landschap. Er zijn geen 
archeologische vindplaatsen gekend in het projectgebied volgens de inventaris van het 
archologisch erfgoed, zodat verwacht wordt dat de aanleg geen effecten veroorzaakt. 
Wanneer bemaling wordt toegepast tijdens de aanlegwerkzaamheden van de mogelijke 
ondergrondse parking, kan de grondwaterstandsverlaging wel een negatief effect veroorzaken 
op de omringende bouwkundig erfgoedelementen. Er is echter geen gedetailleerde 
bemalingsstudie voor dit scenario uitgevoerd, aangezien er onvoldoende gegevens 
beschikbaar zijn over een mogelijke ontwikkeling, zodat de invloedssfeer van de bemaling niet 
ingeschat kan worden. 

8.7.6 Milderende maatregelen 

Er zijn voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie geen milderende 
maatregelen noodzakelijk. Wel moet er bij aanlegwerken waar vergravingen optreden, steeds 
aandacht besteed worden aan potentiële archeologische vondsten. Voorafgaand aan de 
eigenlijke werkzaamheden voor het finaal gekozen alternatief zal er nog een sleuvenonderzoek 
uitgevoerd worden om beter zicht te krijgen op de mogelijke aanwezigheid van archeologische 
vondsten. 

8.7.7 Leemten in de kennis 

Het ontbreken van de archeologienota is een belangrijke leemte in de kennis, waardoor de 
inschatting van de archeologische waarden enkel gebaseerd kon worden op basis van 
beschikbare literatuur. 
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8.7.8 Voorstellen tot monitoring 

De monitoring die voorgesteld wordt bij de disciplines bodem en water en die gericht is op het 
opvolgen van de effecten van de bemaling op de aanwezige bodemverontreiniging, is 
voldoende om ook de mogelijke effecten op de beschermde monumenten op te volgen. 

8.8 Discipline Mens – Sociaal-organisatorische aspecten 

8.8.1 Methodiek 

8.8.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

De bestaande situatie inzake het ruimtegebruik, de gebruikskwaliteit en de ruimtebeleving 
wordt beschreven. Daarna wordt er ook nagegaan of en hoe deze mogelijks wijzigen in de 
referentiesituaties, of anders gezegd of de hoger beschreven autonome ontwikkelingen deze 
zullen gewijzigd hebben in het referentiejaar 2020.  

Voor deze beschrijving van de bestaande toestand en de referentietoestanden wordt onder 
andere gebruik gemaakt van verschillende bronnen:  

 Terreinobservatie en inventarisatie, 

 Kadastrale plannen, luchtfoto’s, topografische kaarten,  ... . 

 De beschrijving van de bestaande toestand in het Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan  

 Input uit andere disciplines met betrekking tot hinder en veiligheid 

 Informatie afkomstig uit het KLIP-portaal 

 Plan- en projectinformatie van geplande projecten 

 Het BPA Casterwijk 

 … 

8.8.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

De beschrijving van de geplande toestand gebeurt aan de hand van de verwachte relevante 
effecten, dit voor de aanleg- en exploitatiefase.  

Op projectniveau onderscheiden we voor voorliggend project drie relevante effectgroepen: 
het ruimtegebruik, de gebruikskwaliteit en de ruimtebeleving.  

Het ruimtegebruik betreft het functionele ruimtegebruik. Daarbij wordt zoveel mogelijk 
vertrokken van meetbare oppervlaktegegevens, zoals terrein- of vloeroppervlakte functioneel 
gebruik. Normaal wordt dit effect enkel onderzocht in het projectgebied zelf, al dan niet 
uitgebreid met de werfzones. In voorliggend project, waar er door de ingreep ook op andere 
plaatsen in de omgeving wijzigingen plaatsvinden in het openbaar domein (bv schrappen 
parkeerstroken in aanpalende straten, aanleggen park en ride) zullen deze wijzigingen ook 
kwalitatief besproken worden. Naast dit functioneel ruimtegebruik is voor dit project het 
medegebruik van het park erg relevant. 
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Dit wordt bestudeerd binnen het projectgebied, voor zowel de aanlegfase als de 
exploitatiefase. 

De gebruikskwaliteit gaat na wat de kwaliteit is van dat functionele gebruik en van het 
gebruik van de onmiddellijke omgeving. Daarbij wordt de ruimtelijke hinder, zoals visuele 
hinder, schaduwhinder, lichthinder … bestudeerd. Bij het beoordelen van de hinder is de 
hindergevoeligheid van de functies in de omgeving een verzwarende factor. Er zijn immers 
kwetsbare populaties aanwezig: het ziekenhuis, de scholen, …  

Ook wijzigt de toegankelijkheid van de verschillende functies in het projectgebied en 
omgeving. Deze toegankelijkheid beïnvloedt eveneens in grote mate de gebruikskwaliteit.  

Naast hinder zijn er ook ruimtelijke veiligheidsaspecten. Dit omvat ruimtelijke aspecten die het 
sociale veiligheidsgevoel beïnvloeden. Deze laatste is van belang voor de gebruikers van de 
parking, maar ook voor de gebruikers van het park. Is er overzicht in het park, zichtbare 
aanwezigheid van derden?  

Deze effectgroep is zowel tijdens werf- als exploitatiefase relevant. De beoordelingen zijn 
telkens gemotiveerde expertbeoordeling.  

Als laatste effectgroep wordt de ruimtebeleving door de mens onderzocht. Deze beperkt 
zich echter strikt tot de elementen die objectief beoordeelbaar zijn en doet geen uitspraak 
over esthetische voorkeuren. Daarbij is vooral is de leesbaarheid voor de gebruikers van 
belang.  

Deze effectgroep is zowel tijdens werf- als exploitatiefase relevant. De beoordelingen zijn 
telkens gemotiveerde expertbeoordeling.  

Tabel 163: Beoordeling mens – sociaal-organisatorische aspecten 

Effect Criterium Methodiek Eenheid  

Ruimtegebruik 

Functioneel ruimtegebruik Wijziging in de 
oppervlakte per 
gebruiksfunctie 

Terreinoppervlakte per 
functie in het projectgebied 

 

 Wijziging in het gebruik 
van het publieke domein 

Kwalitatieve beschrijving van 
de wijzigingen in de 
omgeving 

 

Medegebruik Mogelijke nevenfuncties  Functionele mogelijkheden in 
projectgebied 

- 

Gebruikskwaliteit 

Hinder Wijziging hinder 
(lichthinder, visuele 
hinder, schaduwhinder …) 

Gehinderden (geschatte 
omvang en kwetsbaarheid) 
versus mate van hinder in het 
projectgebied en de 
onmiddellijke omgeving 

- 

Veiligheid Interactie met sociale 
veiligheidsgevoel 

Interactie tussen gebruikers 
van het projectgebied en de 
onmiddellijke omgeving. 

- 
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Effect Criterium Methodiek Eenheid  

Ruimtebeleving 

Leesbaarheid  Leesbaarheid van de 
ruimte, duidelijke 
ruimtelijke inrichting voor 
ieder type gebruiker 

Analyse vanuit oogpunt 
verschillende gebruikers van 
het projectgebied en de 
onmiddellijke omgeving 

- 

8.8.1.3 Significantie- en beoordelingskader 

De beoordeling gebeurt op basis van een zevendelige schaal. 

De beoordelingen in de discipline mens – ruimtelijke aspecten zijn expertbeoordelingen, waar 
mogelijk onderbouwd met kwalitatieve en kwantitatieve data. Er zijn immers geen eenduidige 
parameters, de ruimtelijke omgeving en het ruimtelijk voorkomen zijn sterk bepalend en altijd 
uniek. 

Met betrekking tot de beoordeling van het ruimtegebruik is er geen eenduidige parameter 
die altijd bepaalt welke functie beter is dan een andere wanneer de ruimtelijke draagkracht 
overschreden is. Wel is duidelijk dat in stedelijk gebied stedelijke functies beter thuishoren 
dan in landelijk gebied en omgekeerd. Een park en stedelijke groen worden daarbij ook als 
een stedelijke functie beschouwd. Ook kan een groter ruimtegebruik en benutting in stedelijk 
gebied als positief beschouwd worden als de draagkracht van de omgeving niet overschreden 
wordt. Medegebruik staat voor een betere benutting van de beschikbare ruimte en 
voorzieningen door ook andere functies op eenzelfde plaats (in deze ‘vloer’) te laten 
plaatsvinden. Meer medegebruik zoals gedeelde (fiets)parkings, een park dat ook voor 
evenementen beschikbaar is of voor waterberging… is een positief effect.  

De beoordeling van de gebruikskwaliteit is eveneens een expertenoordeel. De beoordeling 
van de hinderaspecten wordt onderbouwd door de relatie met het aantal gehinderden en hun 
hindergevoeligheid. De hindergevoeligheid van het ziekenhuis is bv. erg groot inzake 
lichthinder tijdens de nacht, voor de school is dit niet relevant. De sociale veiligheid wordt 
eveneens in relatie tot de aanwezigheid van de gebruikers beoordeeld. 

Bij de ruimtebeleving zal de expert beoordeling eveneens onderbouwd worden met 
kwalitatieve gegevens.  

8.8.2 Afbakening van het studiegebied 
8.8.2.1 Geografische afbakening 

De verwachte effecten voor de discipline mens – ruimte komen voor op twee schaalniveaus: 

 Meso schaalniveau: het projectgebied en de onmiddellijke omgeving. Dit is het gebied 
waar er effecten inzake gebruikskwaliteit en ruimtebeleving te verwachten zijn. 

 Micro schaalniveau (= projectniveau): het projectgebied waar er effectief wijzigingen 
in het ruimtegebruik zullen plaatsvinden, dit in de aanleg en/of de exploitatiefase. Dit 
is de locatie van de parking en de bijhorende werfzones. 
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8.8.2.2 Inhoudelijke afbakening  

De discipline mens is een overkoepelende receptordiscipline die de effecten van het plan op 
het menselijk gebruik van de ruimte in beeld brengt. Bij de referentiesituatie wordt dan ook 
nagegaan hoe het menselijke functioneren georganiseerd is in het studiegebied. Daarbij wordt 
desgevallend input uit de andere disciplines verwerkt. 

Elementen met betrekking tot de beeldkwaliteit worden behandeld bij de discipline landschap 
en onroerend erfgoed. Eventuele cumulatie van hinderaspecten uit de verschillende disciplines 
wordt bij de discipline Mens, gezondheid behandeld. 

8.8.3 Beschrijving van referentiesituatie (2020) 

8.8.3.1 Basisalternatief 

In de referentiesituatie worden er voor mens – ruimtelijke aspecten geen specifieke relevante 
ontwikkelingen verwacht in 2020 ten opzichte van de huidige situatie. 

Ruimtegebruik 

Het projectgebied bestaat op dit ogenblik enerzijds uit een groene ruimte ingesloten door een 
lusvormige weg voor het Cultureel Centrum en anderzijds uit een bovengrondse parking achter 
het Cultureel Centrum. Langs de weg, die overwegend eenrichtingsverkeer toelaat, is aan 
beide zijden een langsparkeerstrook gelegen die intensief gebruikt wordt. Aan de buitenzijde 
van de lus ligt een breed voetpad dat aansluiting heeft op de functies en paden rondom de 
lus. In de zuidelijke hoek bevinden zich parkeerplaatsen voor mindervaliden en een 
fietsparking. De weg biedt ook ontsluiting aan de parking van het Jessa ziekenhuis.  

Het projectgebied maakt deel uit van het stadspark maar functioneert eerder als parking met 
kijkgroen dan als publieke verblijfs- en recreatieruimte. De aangrenzende delen van het 
stadspark functioneren wel als stadspark: er wordt gewandeld, gepicknickt, gespeeld… Het 
projectgebied vormt in die zin een afzonderlijke onderdeel van het park met een aangepast 
ruimtegebruik. 

Onmiddellijk aangrenzend bevinden zich het cultuurcentrum met het theatercafé, met zuidelijk 
ervan een speelterrein. Het Jessa ziekenhuis bevindt zich aan westelijke zijde. Ter hoogte van 
het projectgebied betreft het parking in de eerste lijn, de bebouwing bevindt zich iets verder. 
De ingang van het cultuurcentrum bevindt zich aan de zijde van het projectgebied, het terras 
van het theatercafé kijkt uit op het projectgebied. Er bevindt zich een toegang voor de parking 
van het ziekenhuis in het begin van de parkeerlus. Opgaand groen scheidt het projectgebied 
van de parking van het ziekenhuis.  

Noordelijk grenst het projectgebied aan de Kunstlaan. Het betreft een weg met een breed 
straatprofiel: 2*1 rijstrook geflankeerd door feitspaden, parkeerstroken en een brede groene 
middenberm. Langs deze weg zijn verschillende bedrijven en voorzieningen gelegen. 

Het projectgebied van de bestaande bovengrondse parking sluit in het noorden aan op de 
Kunstlaan en is omgeven door appartementsgebouwen en open en halfopen bebouwing. Op 
de parking zelf zijn rijen lage bomen aangeplant. 
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Gebruikskwaliteit 

De geparkeerde auto’s zijn visueel hinderlijk voor de parkgebruikers en de aangrenzende 
gebruikers, dit zowel voor hogere verdiepingen van het Jessa ziekenhuis als vanuit het park 
en van op het terras van het theatercafé. Ook is de weg hinderlijk om gebruik te kunnen 
maken van het grasveld in de parkeerlus, die als groen eiland niet gebruikt wordt. Vanuit het 
ziekenhuis is het projectgebied niet zo goed zichtbaar, er bevinden zich heel wat bomen op 
de rand. Vermoedelijk verhinderen deze ook het zicht vanuit de hogere verdiepingen op het 
projectgebied.  

De inrichting van de parkeerplaatsen leidt niet tot optimaal comfortabel parkeren. 
Langsparkeren in de flauwe bochten is niet voor iedere chauffeur even evident, langsparkeren 
aan de linkerzijde van de weg eveneens niet. 

De centrale groene ruimte in de parkeerlus is bereikbaar tussen de geparkeerde wagens door. 
Er lopen echter geen paden langs of door, deze bevinden zich rond de parkeerlus. Ze sluiten 
in de twee noordelijke hoeken van het projectgebied aan op de Kunstlaan, in het westen op 
de parkingtoegang van het Jessa ziekenhuis en op een parkpad, en ook op de zuidelijke 
hoeken op paden in het park. Aan de oostelijke zijde geven ze toegang aan het cultuurcentrum 
en het theatercafé. Langs De Kunstlaan is de toegang beperkt tot de paden, ertussen vindt 
zich een aanplant van laag struikgewas. 

De bestaande parking zorgt voor minder visuele hinder, door de lagere begroeiing en open 
ruimte. De toegankelijkheid en het gebruik ervan is verzekerd via de Kunstlaan en de 
Casterstraat en de logische inrichting als parking.    

Het sociaal veiligheidsgevoel wordt beïnvloed door de aanwezigheid van andere personen, 
overzicht over de site, aangepaste verlichting… in de projectzone is er veel aanwezigheid van 
mensen, ze wordt intensief gebruikt om te parkeren. Ook zijn er veel passanten naar het park 
en naar het cultuurcentrum. Er kan vermoed worden dat deze aanwezigheden zich beperken 
tot de dag- en de vroege avonduren.  

Ruimtebeleving 

De site is op zich overzichtelijk, het is duidelijk waar zich het cultuurcentrum bevindt, waar 
het aansluitend park, de ingang tot de parking van het ziekenhuis is zichtbaar… . Voor 
wagengebruikers is dit goed leesbaar. Wat mogelijks minder duidelijk is zijn de looplijnen voor 
voetgangers en fietsers: de geparkeerde wagens zorgen ervoor dat je niet kan zien waar de 
parkpaden aansluiten. Daar we kunnen aannemen dat de meeste gebruikers gekend zijn met 
het park vormt dit eigenlijk geen probleem. Ook is de onduidelijkheid niet echt problematisch: 
ze creëert geen onveilige en onvoldoende vlotte afwikkeling.  

8.8.3.2 Locatiealternatief 

In de referentiesituatie worden ook voor het locatiealternatief voor mens – ruimtelijke 
aspecten geen specifieke relevante ontwikkelingen verwacht in 2020 ten opzichte van de 
huidige situatie. Een ontwikkeling van de bestemming woonuitbreidingsgebied naar 
woongebied vereist een bijkomende beleidsbeslissing en wordt dan ook als een 
ontwikkelingscenario beschouwd. 

Ruimtegebruik 
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Het projectgebied voor het locatiealternatief bestaat uit de bestaande bovengrondse parking 
achter het cultureel Centrum (zie hoger besproken) en de parking aan de Oude Luikerbaan.  

Het projectgebied bevindt zich tussen de hoger gelegen spoorweg, de Oude Luikerbaan en de 
tuinachterkanten. Aan oostzijde bevindt de gebiedsgrens zich in het verlengde van de 
Putsteeg.  

Het terrein bestaat uit grasland, met enkele bosjes aan de zijde van de spoorweg. Recent 
werd een klein deel ingericht als pendelparking voor het Virga Jesseziekenhuis. Deze wordt 
ontsloten op de Oude Luikerbaan. Er is geen specifiek gebruik van het grasland gekend.  

In de onmiddellijke omgeving, aan de overzijde van de Oude Luikerbaan, liggen een aantal 
voorzieningen zoals een hogere school- en universiteitscampus, een verzorgingsinstelling, 
recreatieve voorzieningen… De onmiddellijke aangrenzende tuinen, aan de zuidzijde van het 
projectgebied, horen bij residentiele bebouwing langs de Kroonwinningstraat.  

Oostelijk van het gebied loopt het grasland verder, tot aan de achterzijde van woningen en 
parkeergelegenheid en bedrijvigheid. 

Gebruikskwaliteit 

Het gebied kent zoals hoger beschreven een beperkt gebruik. De recent aangelegde parking 
bestaat uit eenvoudige verharding en markeringen. In de onmiddellijke omgeving bevindt zich 
een bushalte.  

Er kan aangenomen worden dat het grasland en de bosjes aan de spoorwegberm een positieve 
invloed hebben op de gebruikskwaliteit van de woningen langs de Kroonwinningsstraat.  

Ruimtebeleving 

De site vormt een open ruimte in het stadsweefsel. Voor passanten en de directe omwonenden 
vormt het een groen rustpunt. 

8.8.4 Bespreking van de milieueffecten  

8.8.4.1 Basisalternatief aanlegfase 

Het projectalternatief betreft de aanleg van een ondergrondse parking en bovengronds park 
langs de Kunstlaan, tussen het Cultureel Centrum en het Virga Jessa ziekenhuis. Ter hoogte 
van de bestaande bovengrondse parking achter het Cultureel Centrum zijn geen ingrijpende 
wijzigingen inzake aanleg of gebruik voorzien, die een impact kunnen veroorzaken. 

8.8.4.1.1 Ruimtegebruik 

Functioneel ruimtegebruik 

Tijdens de aanlegfase wordt het huidige gebruik in het projectgebied volledig opgeheven: de 
parkeerfunctie (langsparkeren, mindervalidenparking, fietsparking) en de parkfunctie 
verdwijnt. Daarbij verdwijnt ook de wegenis die toegang biedt aan de aangrenzende functies: 
aan de parking van het ziekenhuis, aan het Cultureel Centrum, aan de aansluitende 
parkpaden. Ook wordt de groene middenberm van de Kunstlaan tijdelijk een werfzone (aanleg 
inritten). 
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Het effect wordt negatief (score -2) beoordeeld. 

8.8.4.1.2 Medegebruik 

Tijdens de aanlegfase is in het projectgebied geen enkele vorm van medegebruik mogelijk. 
Het effect wordt negatief (score -2) beoordeeld. 

8.8.4.1.3 Gebruikskwaliteit 

Hinder 

Tijdens de aanlegfase is hinder voor de mens onvermijdelijk. Ruimtelijk zal er enerzijds visuele 
hinder zijn, maar ook hinder met betrekking tot de toegankelijkheid. 

De visuele hinder betreft het uitzicht. Er wordt geen noemenswaardige inkijk verwacht op 
aangrenzende functies (in woningen, tuinen, ziekenhuiskamers, ed).  

We nemen aan dat de werf afgeschermd zal worden met hekkens en doeken. Het uitzicht op 
de werf zal hinderlijk zijn en zal worden ervaren door de gebruikers van het aangrenzende 
park, het terras van het theatercafé en de passanten op de Kunstlaan. Voor de 
terrasgebruikers zal de visuele hinder het grootst zijn. De hinder zal in mindere mate ook 
ervaren worden door de gebruikers van de academie en de patiënten die zich op de hogere 
verdieping van het ziekenhuis bevinden. De aanwezigen in de academie verblijven er maar 
een beperkte tijd. Voor de patiënten in het ziekenhuis, een kwetsbare populatie, is de werf 
niet per definitie visueel hinderlijk: ze kijken boven de afsluitingen neer op de werf, en 
mogelijks zijn de bewegingen net interessant om naar te kijken.  

Schaduwhinder wordt niet verwacht. Eventuele hogere constructies zoals kranen zijn immers 
beperkt in breedte en zullen dan ook geen betekenisvolle schaduw werpen. Ook zijn er geen 
permanent aanwezigen die deze schaduw als hinderlijk kunnen ervaren. 

De toegankelijkheid van de aangrenzende functies wordt eveneens negatief beïnvloed. Alle 
bestaande toegangswegen voor langzaam verkeer vanaf de Kunstlaan naar de ingang van het 
Cultureel Centrum worden immers verwijderd voor de bouwput. Ook verdwijnt de toegang tot 
de parking van het ziekenhuis voor alle verkeer, net als de connectie met de parkpaden.  

Het effect wordt negatief (score -2) beoordeeld. 

Veiligheid 

Zoals hoger omschreven nemen we aan dat de werf, zoals bij bijna alle werven het geval is, 
zal afgeschermd worden met hekkens en doeken. Er zal dan ook geen overzicht of doorzicht 
meer zijn in het projectgebied. Gebruikers die zich net naast het projectgebied bevinden zullen 
dan ook minder visueel contact hebben met andere aanwezigen. Gezien er geen gebruikers 
op de site zijn tijdens de aanlegfase is de impact echter erg beperkt. Op een aantal beperkte 
plaatsen kunnen ingesloten locaties ontstaan: aan de voorzijde van het Cultureel centrum, 
tussen het park en de inrit langs de Kunstlaan… Er kan echter aangenomen worden dat op 
deze locaties op de ogenblikken dat er aanwezigen zijn nog andere mensen op die plaats zijn 
en er dan ook maar een beperkt effect is op het sociale veiligheidsgevoel.  

Het effect wordt beperkt negatief (score-1) beoordeeld. 
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8.8.4.1.4 Ruimtebeleving 

Leesbaarheid 

Het projectgebied en de werfzone hebben een logische afbakening.  

Het is voor bezoekers van het cultureel centrum logisch dat de toegang zich onmiddellijk bij 
het gebouw bevindt. De toegang tot het ziekenhuis is geen hoofdtoegang. We gaan ervan uit 
dat deze toegang afgesloten is voor alle verkeer tijdens de aanlegfase. Mogelijks is er 
verwarring over de toegankelijkheid van het ziekenhuis via het projectgebied.  

Het effect wordt matig negatief (score -1) beoordeeld.  

8.8.4.2 Basisalternatief exploitatiefase 

8.8.4.2.1 Ruimtegebruik 

Functioneel ruimtegebruik 

Tijdens de exploitatiefase verdubbelt de oppervlakte functioneel ruimtegebruik. In het 
projectgebied, zo’n 12.578 m², wordt immers een extra verdieping gecreëerd. Eventuele 
varianten waarbij de parking dieper gelegen is (en er een hogere bodemlaag op de parking 
komt) wijken in beperkte mate af: er zal een grotere oppervlakte inrit zijn ten koste van de 
groene middenberm op de Kunstlaan. 

De gelijkvloerse laag krijgt een functioneel gebruik als stedelijk park en verblijfsruimte. Er 
wordt een groter terras voorzien voor het Cultureel Centrum, met fietsenstalling. De 
verharding bestaat uit logische rechte paden en een kronkelend wandelpad. Ook zijn er drie 
paviljoenen die toegang bieden tot de parkeerlaag.  

De ondergrondse verdieping biedt plaats aan 508 parkeerplaatsen, waaronder 16 
mindervalidenplaatsen en 5 plaatsen uitgerust met oplaadsysteem voor elektrische wagens. 
De in- en uitrit voor wagens bevind zich in de middenberm van de Kunstlaan, gericht naar de 
kleine stadsring. Naast de drie trapkokers waarvan 1 met lift die in paviljoenen aansluiten op 
het maaiveld, zijn er ook twee noodtrappen en een aantal technische ruimtes.  

Samen met de realisatie van de parking wijzigt ook het gebruik van de wegenis en de publieke 
ruimte in de omgeving van het projectgebied. Zo kunnen er fietsvoorzieningen gerealiseerd 
worden langs de Kunstlaan tussen de Casterlaan en de Stadsomvaart in plaats van de 
parkeerstroken, ontstaat er ruimte voor een kiss & ride voor de stedelijke academie in plaats 
van parking, voor het Virga Jessecollege… . 

Het effect op het functioneel ruimtegebruik wordt uiterst positief (score +3) beoordeeld: niet 
alleen is het een verdubbeling van de benutbare ruimte in een stedelijke context, de duidelijke 
opsplitsing in een ruimte voor verkeer en een voor verblijf verhoogt het effectief functioneel 
gebruik van de parkruimte. 

8.8.4.2.2 Medegebruik 

Na de aanleg wordt het projectgebied gelijkvloers een aangesloten groene ruimte met in de 
randen drie glazen paviljoenen. Naast gazon zijn er paden voor langzaam verkeer en bomen 
voorzien. Aan de zijde van het Cultureel Centrum komt een groot verhard terras.  
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Naast gebruik als park is gebruik voor evenementen en andere activiteiten mogelijk. De 
aanwezige opgaande elementen zoals bomen en de fietsenstalling beperken wel de 
mogelijkheden: zo kunnen er geen grootschalige podia of tenten worden opgericht op een 
logische manier. Het onderscheid in draagvermogen en dikte van de bodemlaag boven de 
parking zal dan ook geen effect hebben op grotere mogelijkheden voor medegebruik – daar 
echt grootschalig medegebruik niet mogelijk is. 

De ondergrondse parking staat ten dienste van verschillende functies. De locatie van de 
paviljoenen, één gericht naar de verbinding met het Jessa ziekenhuis, één naar de ingang van 
het Cultureel Centrum en één naar de Kunstlaan, speelt hierop in. Daarnaast is er ook het 
medegebruik onder de vorm van het opladen van elektrische wagens. 

De mogelijkheden voor medegebruik worden positief (score +2) beoordeeld. 

8.8.4.2.3 Gebruikskwaliteit 

Hinder 

Tijdens de exploitatiefase zal het uitzicht positief evolueren: het verdwijnen van de 
bovengronds geparkeerde wagens, die dit parkdeel visueel opsplitsen, verhoogt de visuele 
waarde aanzienlijk voor alle gebruikers in de omgeving en in het projectgebied zelf.  

Na de aanleg wordt geen inkijk of schaduwhinder verwacht. 

De toegankelijkheid van het projectgebied en de aangrenzende functies verhoogt. De toegang 
voor gemotoriseerd verkeer bevindt zich langs de Kunstlaan, buiten het park. Gelijkvloers 
bevinden zich alle toegangen voor langzaam verkeer. Ze zijn op een logische manier 
georganiseerd: naast de functionele looplijnen, die uitgevoerd worden als de kortste 
verbinding, zijn er ook recreatieve wandelpaden. De paviljoenen zijn zo gelegen dat ze 
onmiddellijk toegang geven tot de aangrenzende functies.  

De parkinginrit en -uitrit is gericht op het verkeer komende van de kleine stadsring. Dit sluit 
aan op de vooropgestelde aanvoer- en afvoerroutes. Voor verkeer komende uit de andere 
richting zijn deze echter niet logisch en zal een keerbeweging noodzakelijk zijn voor men de 
parking kan inrijden of nadat men ze uitgereden is.  

De organisatie van de ondergrondse parkeerlaag is eveneens logisch: overzichtelijke 
parkeerrijen, mindervalidenparkeren centraal en met een rechtstreekse verbinding naar de lift. 
Wel is het paviljoen met de lift en de aansluitende paden gericht naar het ziekenhuis, en niet 
naar het Cultureel Centrum. De vraag kan gesteld worden of de mindervalidenparkings voor 
ziekenhuisbezoekers zich niet op de ziekenhuissite zelf dichter bij de ingang van het ziekenhuis 
moet liggen, en de mindervalidenplaatsen en lift in de parking zich eerder moet richten op de 
bezoekers van het Cultureel Centrum.  

Ondanks bovenstaand negatief element wordt het effect positief (score +2) beoordeeld.  

Veiligheid 

Het overzicht op de site vergroot; de geparkeerde auto’s, die visuele obstakels vormen, 
verdwijnen, net als het struikgewas. Ondergronds is de parking overzichtelijk met rechte rijen, 
uitgangen op verschillende plaatsen langs de randen, … Ook zal de aanwezigheid van 
gebruikers toenemen. Er zullen meer parkgebruikers zijn, door de grotere aantrekkelijkheid 
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van het parkdeel, en er zullen ook meer passanten zijn tussen de parking en de aangrenzende 
functies.  

De ruimtelijke aspecten die het sociale veiligheidsgevoel beïnvloeden, worden positief (score 
+2) beoordeeld. 

8.8.4.2.4 Ruimtebeleving 

Leesbaarheid 

De organisatie is zowel gelijkvloers als ondergronds logisch en duidelijk. Er is ook een goed 
overzicht, met een padenstructuur die de kortste looplijnen volgt.  

De inrit van de parking bevindt zich in de middenberm. Dit is links ten opzichte van de 
doorgaande rijstrook. Dit is niet conform het normale verwachtingspatroon, daar afslaande 
stroken en toegangen zich overwegend rechts van de rijrichting bevinden. Dit kan mogelijks 
bij enkele niet-alerte weggebruikers tot verwarring leiden.  

De leesbaarheid wordt positief (score +2) beoordeeld. 

8.8.4.3 Locatiealternatief aanlegfase 

Het locatiealternatief betreft de aanleg en exploitatie van een rotatieparking oostelijk van het 
Cultureel Centrum en een abonnementenparking aan de Oude Luikerbaan. 

8.8.4.3.1 Ruimtegebruik 

Functioneel ruimtegebruik 

Tijdens de aanlegfase wijzigt het ruimtegebruik ter hoogte van het cultureel centrum tijdelijk 
door de aanleg van de ondergrondse parking. De bestaande parking wordt tijdelijk onbruikbaar 
en zal omgevormd worden naar een werfzone. 

Ter hoogte van de Oude Luikerbaan wijzigt het ruimtegebruik volledig naar werf voor de 
aanleg van de parking. Daarbij zal de huidige parking vermoedelijk eveneens deel uitmaken 
van de werf. Het grasland en de bosjes verdwijnen binnen het projectgebied. Aangrenzende, 
tussen het projectgebied en de vrijliggende fietsverbinding in het verlengde van de 
Vierbunderstraat, blijft een geïsoleerd perceel grasland over.  

Het effect wordt negatief (-2) beoordeeld. Het grasland betreft immers geen intensief of 
waardevol ruimtegebruik in stedelijk gebied. De impact van het verdwijnen van de beide 
parkings, die reeds een noodoplossing zijn voor het ziekenhuis, is wel een negatief element. 

8.8.4.3.2 Medegebruik 

Tijdens de aanlegfase worden er ingrijpende ingrepen uitgevoerd op de parking aan de 
achterzijde van het Cultureel Centrum. De mogelijkheden tot medegebruik zijn dan ook totaal 
afwezig. Het effect wordt negatief (score -2) beoordeeld. 

In het projectgebied ter hoogte van de Oude Luikerbaan is geen enkele vorm van medegebruik 
mogelijk. Er is op dit ogenblik geen medegebruik gekend. De impact is dan ook neutraal (0). 
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8.8.4.3.3 Gebruikskwaliteit 

Hinder 

Tijdens de aanlegfase is hinder voor de mens onvermijdelijk. Ruimtelijk zal er enerzijds visuele 
hinder zijn, maar ook hinder met betrekking tot de toegankelijkheid. 

De visuele hinder rond de parking achter het Cultureel Centrum betreft het uitzicht. Er wordt 
geen noemenswaardige inkijk verwacht op aangrenzende functies (in woningen, tuinen, 
ziekenhuiskamers, ed).  

We nemen aan dat de werf afgeschermd zal worden met hekkens en doeken. Het uitzicht op 
de werf zal hinderlijk zijn en zal worden ervaren door de gebruikers van de aangrenzende 
bewoning, het park, het terras van het theatercafé en de passanten op de Kunstlaan. Voor de 
bewoners zal de visuele hinder het grootst zijn. 

Schaduwhinder wordt niet verwacht. Eventuele hogere constructies zoals kranen zijn immers 
beperkt in breedte en zullen dan ook geen betekenisvolle schaduw werpen. Ook zijn er geen 
permanent aanwezigen die deze schaduw als hinderlijk kunnen ervaren. 

Het effect wordt negatief (score -2) beoordeeld. 

Ter hoogte van de Oude Luikerbaan is hinder voor de aangrenzende bewoners onvermijdelijk. 
Ruimtelijk zal er voornamelijk enerzijds visuele hinder zijn, met name het uitzicht vanuit de 
woningen en tuinen op het gebied maar ook mogelijke inkijk vanaf de werf(voertuigen) in de 
tuinen. De hinder zal in mindere mate ook ervaren worden door de gebruikers van de 
voorzieningen (onderwijscampus). De aanwezigen verblijven er echter maar een beperkte tijd.  

Schaduwhinder wordt niet verwacht. Eventuele hogere constructies zoals kranen zijn immers 
beperkt in breedte en zullen dan ook geen betekenisvolle schaduw werpen.  

Het effect wordt matig negatief (-1) beoordeeld. 

Veiligheid 

Zoals hoger omschreven nemen we aan dat de werf, zoals bij bijna alle werven het geval is, 
zal afgeschermd worden met hekkens en doeken. Er zal dan ook geen overzicht of doorzicht 
meer zijn in het projectgebied. Gebruikers die zich net naast het projectgebied bevinden zullen 
dan ook minder visueel contact hebben met andere aanwezigen. Gezien er geen gebruikers 
op de site zijn tijdens de aanlegfase is de impact echter erg beperkt. Op een aantal beperkte 
plaatsen kunnen ingesloten locaties ontstaan: o.a. aan de achterzijde van het Cultureel 
centrum,… Ter hoogte van de Oude Luikerbaan is er momenteel geen echt gebruik voor de 
exploitatie van de parking. 

Het effect wordt beperkt negatief (score-1) beoordeeld. 

8.8.4.3.4 Ruimtebeleving 

Leesbaarheid 

Er wordt geen impact verwacht op de leesbaarheid voor de gebruikers: de ingrepen ter hoogte 
van het cultureel centrum zijn afgeschermd van de omgeving, zodat de andere functies 
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toegankelijk blijven. Ter hoogte van de Oude Luikerbaan zijn geen aanwezigen voor wie de 
leesbaarheid van belang is. De impact wordt neutraal (0) beoordeeld.  

8.8.4.4 Locatiealternatief exploitatiefase 

8.8.4.4.1 Ruimtegebruik 

Functioneel ruimtegebruik 

De parking aan de achterzijde van het Cultureel Centrum wordt een rotatieparking in plaats 
van een abonnementenparking. Hoewel de functie in feite niet wijzigt, zal de 
gebruiksintensiteit hoger zijn. Deze is in afstemming met de omgeving.  

Tijdens de exploitatiefase wordt het projectgebied ter hoogte van de Oude Luikerbaan volledig 
parking. Hoewel deze functie eveneens geen grote intensiteit zal hebben is de 
gebruiksintensiteit heel wat groter dan in de referentiesituatie en sluit deze ook aan bij het 
stedelijk gebied. Het effect wordt dan ook beperkt positief (+1) beoordeeld.  

8.8.4.4.2 Medegebruik 

Na de aanleg blijft het projectgebied aan de achterzijde van het Cultureel Centrum een 
parking. Er wijzigt niets aan de mogelijkheden voor medegebruik. 

Ter hoogte van de Oude Luikerbaan is zoals hoger aangehaald op dit ogenblik geen 
medegebruik gekend. De site is echter wel geschikt voor bepaalde medegebruiksvormen, zoals 
circus, evenementenzone… Ook na de aanleg van de parking blijven dit mogelijkheden voor 
medegebruik.  

De mogelijkheden voor medegebruik worden neutraal (0) beoordeeld. 

8.8.4.4.3 Gebruikskwaliteit 

Hinder 

Ook tijdens de exploitatiefase wordt geen impact verwacht ter hoogte van het Cultureel 
Centrum, maar wel ter hoogte van de Oude Luikerbaan. De visuele hinder, inkijk en uitkijk, 
blijft. Bijkomend aspect kan de verlichting zijn: deze van de parking maar vooral van de 
wagens. Koplampen die binnen schijnen in tuinen en op achtergevels / ramen van woningen 
kunnen als heel hinderlijk en storend ervaren worden. Daar er op dit ogenblik nog geen 
duidelijkheid is met betrekking tot de exacte inrichting van de parking gaan we wordt case uit 
van deze courante hindervormen van een parking.  

Het effect wordt negatief (-2) beoordeeld.  

Veiligheid 

Er wordt geen effect verwacht ter hoogte van het Cultureel Centrum.  

Er wordt aangenomen dat de parking ter hoogte van de Oude Luikerbaan een relatief open 
ruimte zal vormen waar contact met andere parkinggebruikers mogelijk is, en waar voldoende 
verlichting aanwezig is. Desalniettemin zijn de zichtbare aanwezigen beperkt tot de andere 
parkinggebruikers. Eventuele mensen die uitkijken op de parking, zoals de aangrenzende 
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bewoners, aanwezigen op de scholencampus, passanten langs de Oude Luikerbaan en op de 
trein, … bevinden zich te ver om visueel contact mee te leggen. Ook kan er aangenomen 
worden dat zeker ’s nachts eventuele visuele controle beperkt zal zijn. Er kan dan ook 
aangenomen worden dat de parking, wanneer er weinig aanwezigen zijn, ’s nachts en ‘s 
morgens vroeg als sociaal onveilig wordt ervaren. 

De ruimtelijke aspecten die het sociale veiligheidsgevoel beïnvloeden zijn dan ook matig 
negatief (-1). 

8.8.4.4.4 Ruimtebeleving 

Leesbaarheid 

De parkeergelegenheid voor zowel de rotatie als de abonnementenparking verplaatst zich 
verder weg van de bestemming. Dit zorgt ervoor dat deze ruimtelijk minder leesbaar zijn dan 
de huidige parkeergelegenheid: er zullen altijd mensen geneigd zijn om dichter bij een plaats 
te zoeken, of niet op de hoogte zijn van het parkeersysteem. Verkeersborden met duidelijke 
aanduidingen brengen wel soelaas, maar het feit dat dergelijke borden noodzakelijk zijn wijst 
er meteen ook op dat het niet vanzelfsprekend is.  

De leesbaarheid wordt negatief (-2) beoordeeld. 

8.8.4.5 Totaaloverzicht milieueffecten 

In onderstaande tabel worden de scores voor alle effecten weergegeven, zowel voor basis als 
voor locatiealternatief. 

Aanlegfase 

Het is eigen aan een werfsituatie dat deze negatieve effecten genereert op de wijze waarop 
de mens de ruimte gebruikt. Dit is in voorliggend project niet anders. 

Tijdens de werf is er geen ruimtegebruik meer mogelijk, en ook geen medegebruik. Er zal 
beperkte visueel hinder zijn voor aangrenzende gebruikers. Dit is zo voor het basisalternatief 
en het locatiealternatief. Daar er meer gebruikers zijn en aanwezigen in de omgeving wordt 
dit in het basisalternatief wel sterker ervaren en is er dus ook een sterkere negatieve impact. 

In het basisalternatief zal er tijdens de aanlegfase niet langer toegang geboden worden aan 
het Cultureel Centrum, het ziekenhuis en het park. Een beperking van het overzicht zal het 
sociaal veiligheidsgevoel matig negatief beïnvloeden, en mogelijks is het niet voor iedere 
gebruiker duidelijk wat de beste weg is naar het ziekenhuis en het park tijdens de werffase. 

In het locatiealternatief is er momenteel maar een heel beperkt gebruik, met name een kleine 
parking, en zal de impact van de werf dan ook kleiner zijn. Wel kan er hinder optreden voor 
de aangrenzende bewoners. 

Exploitatiefase 

De effecten na de aanleg zijn voor het basisalternatief positief. Het functioneel ruimtegebruik 
zal toenemen, net als de mogelijkheden voor het medegebruik. Ook zal het uitzicht op de site 
verbeteren, net als de toegankelijkheid van de aangrenzende functies. Het visueel overzicht 
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en het aantal gebruikers vergroten, wat het sociaal veiligheidsgevoel positief beïnvloed. De 
leesbaarheid vergroot eveneens. 

Kleine negatieve puntjes zijn de gerichtheid van de mindervalidenparkings en lift naar de 
toegang van het ziekenhuis. Mindervalidenparkings voor het ziekenhuis kunnen nl. beter net 
bij de ingang liggen, en niet op een parking iets verder. Ook vergroot dit de loopafstand voor 
mindervaliden die het Cultureel Centrum bezoeken aanzienlijk. 

Voor het locatiealternatief is dit niet zo. De gebruikskwaliteit voor de omwonenden zal 
afnemen door de ontwikkeling van het ongebruikte grasland. Dit zal echter bij iedere 
ontwikkeling min of meer het geval zijn. Specifiek voor de ontwikkeling tot parking zijn 
hinderelementen zoals verlichting (binnenschijnende autolampen) en sociale veiligheid 
belangrijk. Ook kan het ruimtegebruik niet als intensief beschouwd worden. 

Tabel 164 Totaaloverzicht milieueffecten – Mens – Sociaal-organisatorische aspecten 

 basisalternatief Locatiealternatief 

Effect Aanlegfase Exploitatiefase Aanlegfase Exploitatiefase 

Ruimtegebruik 

Functioneel 
ruimtegebruik 

-2 +3 -2 +1 

Medegebruik -2 +2 -2 0 

Gebruikskwaliteit 

Hinder -2 +2 -2 -2 

Veiligheid -1 +2 -1 -1 

Ruimtebeleving 

Leesbaarheid  -1 +2 0 -2 

8.8.5 Ontwikkelingsscenario’s 

8.8.5.1 Ontwikkeling van de huidige parkeerzone achter het cultureel centrum 

De ontwikkeling van de huidige parkeerzone achter het Cultureel Centrum is op project niveau 
voor de ruimtelijke aspecten mogelijks beperkt relevant voor het medegebruik en de 
toegankelijkheid. Dit voor het basisalternatief en het locatiealternatief. 

Het projectgebied van het basisalternatief zal door de ontwikkeling van de site aan de 
overzijde van het Cultureel Centrum een groter medegebruik krijgen. De ontwikkeling zal 
leiden tot een grotere parkeervraag: er zullen meer potentiele gebruikers aanwezig zijn die 
gebruik kunnen maken van de parking en het park. Het is echter nog niet duidelijk over welk 
type ontwikkeling dit gaat. Er kan dan ook niet beschreven worden wat op projectniveau de 
impact op het medegebruik in deze referentiesituatie zal zijn. 

De hinderaspecten, meer bepaald de toegankelijkheid, zal ook beperkt wijzigen. In de 
referentiesituatie, is de relatie tussen de ingang en de parking aan de achterkant van het 
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cultureel centrum belangrijk (men parkeert achteraan en gaat om het gebouw om aan de 
andere zijde binnen te gaan). Bij ontwikkeling van de parkeerzone wordt de relatie tussen de 
parkeergelegenheid in het projectgebied en de nieuwe ontwikkeling belangrijker. Dit zijn 
andere looplijnen. Het is echter nog niet duidelijk waar eventuele toegangen en bijhorende 
looplijnen zich zullen bevinden in de nieuwe ontwikkelingen. Bijgevolg kan de impact op 
projectniveau niet gedetailleerd worden ingeschat. 

Het ruimtegebruik in het projectgebied van het locatiealternatief wijzigt: de bovengrondse 
parking wordt vervangen door een ondergrondse parking en een ontwikkeling op 
maaiveldniveau. Zoals hoger aangegeven is nog niet duidelijk om welke ontwikkeling dit zou 
gaan. Er kan dan ook geen gedetailleerde beschrijving gegeven worden van toekomstige 
gebruikskwaliteit of de ruimtebeleving. Wel kan er aangenomen worden dat, gezien de 
parkomgeving, er een hoge gebruikskwaliteit en ruimtebeleving kan gecreëerd worden. 

8.8.5.2 Ontwikkeling van de nieuwe parkeerzone aan de Oude Luikerbaan 

Het ontwikkelingsscenario is enkel relevant voor het locatiealternatief. De open ruimte tussen 
de Oude Luikerbaan, het spoor en de tuinachterzijdes wordt in dit scenario ontwikkeld als 
woongebied. Gezien de ligging in stedelijk gebied kan uitgegaan worden van een dichtheid 
van 25 woningen per ha. De woonfunctie zal de belangrijkste ruimtegebruiksfunctie worden, 
waarbij eventuele nevenfuncties zoals dienstverlening zoals kapper, verzekeringskantoor, 
dokter, … op perceelsniveau niet kunnen uitgesloten worden.  

Er kan aangenomen worden dat de gebruikskwaliteit van de ontwikkeling relatief hoog zal zijn 
voor de bewoners. Gezien de ligging kan een semi-residentiele ontwikkeling verwacht worden 
met groene tuinen, zonder doorgaand verkeer in de onmiddellijke nabijheid van het 
stadscentrum. Een eventuele negatieve factor, het treingeluid, zal bij een ontwikkeling op een 
afdoende manier moeten gebufferd worden. Voor de bewoners van de Kroonwinningsstraat 
zal de gebruikskwaliteit wel iets afnemen: er kan aangenomen worden dat de wijziging van 
grasland naar woningen aan de achterzijde van hun tuinen iets minder kwalitatief is. 

De ruimtebeleving zal anders zijn voor de passanten. Gezien de duur van de aanwezigheid is 
dit vooral relevant voor de aangrenzende bewoners. Het uitzicht van de tuinen op een groene 
ruimte zal wijzigen naar een uitzicht op een woonwijk.  

Het ontwikkellingsscenario wijzigt de effecten van het locatiealternatief ter hoogte van de 
Oude Luikerbaan. De effecten van het locatiealternatief ter hoogte van het Cultureel Centrum 
blijven net als de effecten van het projectalternatief gelijk aan deze beschreven in de 
referentiesituatie.  

8.8.6 Milderende maatregelen 

De effecten tijdens de aanleg van het basisalternatief kunnen gemilderd worden door een 
geoptimaliseerde werforganisatie. Zo kan de werfperiode afgestemd worden op de luwere 
gebruiksperiodes in het park om de impact op het ruimtegebruik milderen. Ook kan nagegaan 
worden of er een tijdelijke vervangparking kan ingezet worden die de parkeerbehoefte tijdens 
de werfduur kan opvangen. Dit kan echter ook effecten hebben op andere disciplines (bvb 
mobiliteit, water, biodiversiteit, …) Deze milderende maatregel mildert het effect met 1 graad.  

Daarnaast kan voldoende aandacht voor de verschillende looplijnen en toegangen door en 
langs de werfzone de impact op de gebruikskwaliteit milderen. Zo zou het gebruiken van aan 
gebouwtoegang aan de achterzijde van het Cultureel Centrum beter zijn dan een ingesloten 
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pad tussen de werf. Idem voor de toegang tot het park. Deze maatregel mildert het effect 
met betrekking tot hinder en het effect met betrekking tot veiligheid met 1 graad.  

De effecten van de aanleg van het locatiealternatief kunnen eveneens gemilderd worden 
door een goede werforganisatie. De bestaande parkingfunctie kan behouden worden door te 
werken met een gezoneerde werf, of indien dit niet mogelijk is, de werfperiode af te stemmen 
in functie van de gebruiksintensiteit van de parking. Beschikbaarheid van een reserveparking 
indien de parkeerfunctie niet behouden kan worden tijdens de werf, biedt ook een oplossing.  

Tijdens de exploitatiefase kan de impact van het locatiealternatief gemilderd worden 
door een goede aanleg van de parking. Zo is het voorzien van voldoende buffering (afstand 
en dichtheid) ten opzichte van de aangrenzende tuinen noodzakelijk. Ook is de organisatie 
van de parking, met name de richting van de parkeerplaatsen en de rijwegen ten opzichte van 
de tuinen, een aandachtspunt. Parkeerplaatsen en rijrichtingen dwars op de tuinen moeten 
vermeden worden in het kader van lichthinder. Eventueel rijrichtingen dwars op de tuinen 
moeten extra gebufferd worden. Het beperken van de parkeermogelijkheid in de tijd 
beschouwen we niet als een goede maatregel voor het beperken van lichthinder: een optimaal 
ruimtegebruik en een inrichting die altijd een maximaal gebruik van de parking toelaat staat 
voorop. Deze maatregel mildert de hinder met 1 graad. 

Daarnaast kan ook de impact op sociale veiligheid gemilderd worden door een doordachte 
aanleg. Openheid over de site is belangrijk, waarbij de groenaanleg het visueel overzicht van 
de parking niet beperkt: wel bomen en laag groen, geen middelhoge of hoge heesters, 
openheid aan de zijde van de Oude Luikerbaan… De hierboven aangehaalde dichte buffering 
aan de tuinzijdes beperkt het visuele overzicht niet daar deze zich aan de rand bevindt.  

Aangepaste verlichting draagt eveneens bij aan de ruimtelijke aspecten die het sociale 
veiligheidsgevoel beïnvloeden. Daarbij is afstemming op de gebruiksogenblikken een 
mogelijke optimalisatie: het gebruik door het ziekenhuispersoneel vraagt geen verlichting 
gedurende de ganse nacht, wel voor- en na de shiftwissels. Deze maatregelen milderen de 
impact op veiligheid met 1 graad.   

Deze milderende maatregelen met betrekking tot de gebruikskwaliteit van het 
locatiealternatief zijn ook van toepassing voor de effecten ten opzichte van het 
ontwikkelingsscenario.  

De sterk negatieve impact op het ruimtegebruik in het locatiealternatief zou gemilderd kunnen 
worden door het combineren van de woonfunctie met een ondergrondse parking. Daarbij stelt 
zich echter de vraag of deze investering dan niet beter gebeurt op de locatie zelf, met name 
in de omgeving van het ziekenhuis en het cultureel centrum, in plaats van op een afstand.  

Tabel 165 Totaaloverzicht van de milieueffecten – Mens-Sociaal –organisatorische aspecten, na mildering 

 Basisalternatief Locatiealternatief 

Effect Aanlegfase Exploitatiefase Aanlegfase Exploitatiefase 

Ruimtegebruik 

Functioneel 
ruimtegebruik 

-1  0  

Medegebruik -1    
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Gebruikskwaliteit 

Hinder -1   -1 

Veiligheid 0   0 

Ruimtebeleving 

Leesbaarheid      

8.8.7 Leemten in de kennis 

Er zijn zoals hoger beschreven onvoldoende details gekend over de ontwikkeling in de 
ontwikkelingsscenario’s. Het is niet duidelijk over welke ontwikkeling het juist zou kunnen 
gaan, over de functies en over hoeveel betrokken gebruikers, waar in- en uitgangen gesitueerd 
zijn… Het is dan ook niet mogelijk om op projectniveau een onderbouwde effectinschatting te 
doen. 

Met betrekking tot het locatiealternatief is er geen exact inrichtingsplan. Er zijn dan ook geen 
details met betrekking de aanleg, organisatie, … e.d. van de parking gekend. De beoordeling 
gaat dan ook uit van een worst-case aanleg, waarbij bvb alle mogelijke ruimtelijke 
hinderaspecten in beeld gebracht worden en de mogelijke milderingen als randvoorwaarden 
voor de verdere uitwerking moeten beschouwd worden. 

8.8.8 Voorstellen tot monitoring 

Er zijn geen relevante voorstellen tot monitoring met betrekking tot de ruimtelijke aspecten. 

 

8.9 Discipline Mens – Gezondheid  

8.9.1 Methodiek 

8.9.1.1 Beschrijving van de referentiesituatie 

Met betrekking tot de beschrijving van de referentie situatie zijn er voor de 'Mens – 
Gezondheid' geen gegevens bekend wat betreft de mogelijke belasting van menselijke 
gezondheid. Wel kunnen we stellen dat er een zeker achtergrondniveau is van ‘hinder’, t.t.z. 
de bestaande situatie van een stedelijke omgeving.  

8.9.1.2 Beschrijving van de milieueffecten 

De beschrijving van de milieueffecten gebeurt aan de hand van het richtlijnenhandboek. De 
discipline 'Mens – Gezondheid' kan men als volgt omschrijven: Het deel van de 
milieueffectrapportage, dat zich bezighoudt met het verzamelen, verwerken en interpreteren 
van informatie over wijzigingen in de leefomgeving ten einde de gevolgen, op korte en lange 
termijn, voor de gezondheid te schatten. De wijzigingen in de leefomgeving die hier 
bestudeerd worden omvatten fysische, scheikundige en biologische agentia: de uitstoot van 
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schadelijke stoffen, geluidsproductie, ziekteverwekkende organismen en straling. Er wordt 
eveneens aandacht besteed aan raadgevingen en maatregelen om schadelijke effecten te 
vermijden, te milderen of te saneren. Het is niet alleen de bedoeling de mogelijke effecten te 
bespreken maar ook bevolkingsgroepen die een (verhoogd) risico lopen te identificeren. 
Wanneer we het hebben over de discipline 'Mens – Gezondheid', omvat dit eveneens de deel 
discipline ‘psychosomatische’ effecten. Met ‘psychosomatische’ effecten wordt gedoeld op 
mogelijke lichamelijke klachten die een psychische of wel geen medische oorzaak hebben. Bij 
‘psychosomatische’ effecten is de rechtstreekste oorzaak niet altijd duidelijk. Er liggen altijd 
een combinatie van factoren aan de basis. Psychische problemen zijn veelal begrijpelijke 
menselijke reacties op specifieke situaties en zijn niet zomaar enkel een biomedische, 
genetische, neurologische reactie of een ziekte van de hersenen. Maar een aantal 
risicofactoren kan een bepalende rol spelen. Bijvoorbeeld je genetische voorgeschiedenis, je 
persoonlijkheid, ingrijpende gebeurtenissen in je leven, je leeftijd, de duur van sommige 
klachten, je (over)gevoeligheid voor prikkels of je ouders psychische problemen 
hebben,... Een overzicht van de klachten is hier vooral richtinggevend.  

De schatting van de gezondheidseffecten is gebaseerd op toxicologisch en epidemiologische 
onderzoek. Een eerste stap in de schatting van de gezondheidsrisico’s omvat de bepaling van 
de dosis waaraan de inwoners van het studiegebied worden blootgesteld. De blootstelling 
wordt eveneens in grote mate bepaald door de blootstellingswegen, het menselijke gedrag en 
de leeftijd. De opgenomen dosis wordt vergeleken met de geldende richtwaarden. Dan dient 
bepaald te worden welke gezondheidseffecten worden veroorzaakt door deze dosis. De 
dosiseffectrelatie is het resultaat van toxicologisch en epidemologisch onderzoek op zowel 
mensen als proefdieren. De manier waarop men vertrekkende van blootstelling over 
dosisbepaling de gezondheidsrisico’s schat staat bekend als gezondheidsrisicoanalyse. Gezien 
de omvang van dit project worden er geen specifieke dosiseffectrelaties opgesteld, wel wordt 
er gebruik gemaakt van de beschikbare dosiseffectrelatie en studies uitgevoerd door het VITO, 
het Vlaamse Instituut voor Technologisch Onderzoek. Wanneer deze ontoereikend zijn wordt 
dit opgenomen in de leemten in de kennis.  

Zoals gesteld vullen toxicologisch en epidemiologisch onderzoek elkaar aan. Het toxicologisch 
onderzoek tracht aan de hand van blootgestelde dosis de effecten te voorspellen. De 
milieutoxicologie houdt zich in het bijzonder bezig met de studie van de effecten van 
polluenten in de omgeving op de organismen. Er wordt eveneens rekening gehouden met het 
transport door de omgeving. Epidemiologie bestudeert een populatie en beschrijft welke 
effecten voorkomen. Dit gecombineerd onderzoek maakt het mogelijk enkel de relevante 
gezondheidseffecten in beschouwing te nemen. Aan de hand van deze gegevens kan het 
gezondheidsrisico in het studiegebied geschat worden. Vervolgens is het mogelijk in het 
studiegebied risicogroepen aan te duiden waaraan een verhoogde aandacht dient besteed te 
worden. Eens de te verwachten gezondheidseffecten zijn omschreven zal een evaluatie 
gemaakt worden en kunnen er milderende maatregelen voorgesteld worden.  

Concreet voor dit project betekent dit dat we de mogelijke effecten van schadelijke stoffen 
(luchtemissies) en van geluid bestuderen, wanneer in de deeldisciplines de immissiewaarden 
samen met de achtergrondconcentraties als significant beschouwd worden of wanneer 
klachten of perceptieproblemen dit vereisen. Na het interpreteren van de significante 
immissiewaarden worden de bevolkingsgroepen blootgesteld aan deze concentraties 
beschreven alsook de mogelijke gevolgen. In functie van het aantal blootgestelden en de aard 
van de blootgestelde worden deze significante concentraties als een aanzienlijk negatief effect 
binnen de discipline 'Mens – Gezondheid' aanzien en worden er aanvullende milderende 
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maatregelen voorgesteld door de deskundige. De mogelijke gezondheidseffecten worden 
gerelateerd aan het project.  

Belangrijk in deze context om mee te geven is dat we eerst gaan kijken voor welke parameters 
er mogelijks significante effecten zijn om vervolgens, wanneer nodig de blootgestelde en 
kwetsbare groepen meer in detail te beschrijven.  

Een onderscheid is gemaakt tussen volgende mogelijke effectgroepen die een afzonderlijke 
aanpak vergen, namelijk: 

 Gezondheidseffecten: de te verwachten immissiewaarden en lichaamsbelastingen 
worden vergeleken met normen en advieswaarden (VLAREM, EPA, WHO, EC en 
andere). Volgende advieswaarden worden gehanteerd:  

o WHO: (World Health Organisation): advieswaarde voor blootstelling. Voor dit 
project hebben we geopteerd voor de WHO advieswaarde. 

o ATSDR (Agency for Toxic Substances and Disease Registry), US EPA 
(Environmental Protection Agency,U.S.A) 

o RIVM (Rijksinsituut voor Volksgezondheid en Milieu): gezondheidskundige 
toetsingswaarden  

o WHO advieswaarde voor inname (Tolerable Daily Intake, TDI)  

o Grenswaarden voor lichaamsbelasting: body burden, biomerkerconcentratie  

o Duitse human biomonitoring (HBM)-niveaus of Biomonitoring Equivalents 
voor toetsing van interne concentraties.  

o Advieswaarden uit de peergereviewde internationale wetenschappelijke 
literatuur.  

o Arbeidsgeneeskundige advieswaarden: Threshold Limit Values (TLV-
waarden). Voor de algemene bevolking: 1/10e van de TLV voor niet 
carcinogenen en 1/x van de TLV voor carcinogenen met x de waarde die het 
risico terugbrengt tot het niveau van 10-6 bij een levenslange blootstelling. 
Bij onvoldoende wetenschappelijke gegevens om x te bepalen, wordt x 
gelijkgesteld aan 1000. Voor gedefinieerde risicogroepen: 1/200e van de TLV 
voor niet carcinogenen of 1/5000e van de TLV voor carcinogenen  

 Hindereffecten (psychosociale en psychosomatische effecten): de resultaten uit 
andere disciplines (lucht, geluid en trillingen) worden getoetst aan literatuurgegevens.  

 Psychosociaal: dit zijn mogelijke effecten als ongemak, welbehagen of milieubeleving 

 Psycho-somatisch: mogelijke lichamelijke stoornissen die psychisch bepaald zijn. 

Voor de beoordeling van de gezondheidseffecten werden volgende stappen doorlopen: 

 Identificatie van de relevante parameters 

 Op basis van de berekende immissiebijdragen in de discipline lucht / geluid 
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 Indien er reeds relevante achtergrondconcentraties aanwezig zijn  

 Kritische polluenten 

 Bepaling van de blootstelling  

 Identificatie van de relevante gezondheidseffecten 

 Bespreking van de te verwachten gevolgen en voorstel van maatregelen 

Volgende disciplines hebben, gezien de aard van het project, een relevantie met de discipline 
'Mens – Gezondheid'.  

Tabel 166 Relevante inputdisciplines voor discipline 'Mens – Gezondheid' 

Discipline Relevant in het kader van de interdisciplinaire gegevensoverdracht 

Geluid/Trillingen X 

Lucht X 

Water (-) 

Klimaat reflex (-)  

Bodem & 
Grondwater 

(-) 

Fauna & Flora (-) 

Licht, warmte en 
stralingen 

(-) 

Binnen de discipline 'Mens – Gezondheid' is een klimaatreflex, voor dit project, niet van 
toepassing.  

De selectiecriteria voor verder te karakteriseren blootstellingen aan fysisch, chemische en 
biologische agentia zijn gebaseerd op het richtlijnenhandboek en de ervaring van de 
deskundigen. Belangrijke parameters zijn de overschrijding van de achtergrondemissies, de 
bijdrage door de beschouwde activiteit of reeds bestaande klachten of bestaande onrust bij 
de bevolking.  

Algemeen kan men de methodologie van de discipline 'Mens – Gezondheid' samenvatten 
volgens onderstaand stappenplan overgenomen uit het richtlijnenboek 'Mens – Gezondheid':  

FASE A. Inventarisatie (pre-fase):  

Stap 1. Beschrijving van ruimtegebruik en betrokken populatie  

Deze stap is opgenomen onder de rubriek: Beschrijving van de huidige toestand. Hier wordt 
algemeen beschreven wat het ruimtegebruik is in de omgeving van het project om een 
afweging te kunnen maken van de mogelijke impact. In de andere delen van deze studie is er 
eveneens al uitgebreid aandacht besteed aan de beschrijving van het ruimtegebruik. De 
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doelstelling van deze stap is om op een semi-kwantitatieve basis een inschatting te kunnen 
maken van het ruimtegebruik van de betrokken populatie.  

De graad van detail is in deze studie functie van de significante effecten in de discipline lucht 
en geluid. 

De afbakening van het studiegebied wordt in eerste instantie overgenomen uit de afbakening 
die gemaakt is binnen de disciplines geluid en trillingen en lucht. De beschrijving wordt 
gegeven voor het totale invloed gebied van de berekende of ingeschatte stressoren. Gezien 
er noch voor de discipline lucht noch voor de discipline geluid sprake is van significante 
effecten wordt de ruimtebeschrijving zeer algemeen weergegeven.  

Stap 2. Identificatie van potentiele relevante milieustressoren  

Deze stap is voornamelijk, zoals hierboven reeds beschreven, gebaseerd op de 
interdisciplinaire gegevens overdracht, in dit geval voornamelijk vanuit de disciplines lucht en 
geluid en trillingen. Dit aspect wordt uitgewerkt na de beschrijving van de huidige toestand.  

Tijdens deze fase werd door de deskundige gezondheid nauw overleg gepleegd met de 
deskundige lucht met betrekking tot de modellering van de potentieel blootgestelde. Dit om 
een idee te krijgen van de ernst van de mogelijke blootstelling.  

FASE B. Milieueffectrapportage (MER-fase): 

Stap 3. Inventarisatie van stressoren data  

Stap 4. Beoordeling gezondheidsimpact  

FASE C. MER-evaluatie (post-fase):  

Stap 5. Post-evaluatie  

8.9.2 Afbakening van het studiegebied 

De discipline 'Mens – Gezondheid' of ‘Mens – toxicologie’ kan omschreven worden als: Het 
deel van de milieueffectrapportage, dat zich bezighoudt met het verzamelen, verwerken en 
interpreteren van informatie over wijzigingen in de leefomgeving ten einde de gevolgen, op 
korte en lange termijn, voor de volksgezondheid te schatten.  

De Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) definieert gezondheid als: “Health is a state of 
complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or 
infirmity”. Deze brede definitie impliceert dat bij milieueffecten-inschattingen, naast de directe 
impact van stressoren, ook rekening moet worden gehouden met de bestaande situatie, de 
effecten op langere termijn, de sociale context, met indirecte psychosomatische effecten en 
de publieke perceptie.  

De discipline 'Mens – Gezondheid' is een ontvangende discipline. Dit impliceert dat zij de 
mogelijke significante bijdragen ontvangt van de sleuteldisciplines in dit geval waarschijnlijk 
lucht en geluid. De kwaliteit van de discipline 'Mens – Gezondheid' is in deze direct functie van 
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de kwaliteit van uitvoering van de andere aanleverende disciplines. Het studiegebied beperkt 
zich tot de straten en wegen waar er invloed is naar de verkeersintensiteit toe gezien dit de 
primaire bron van de polluenten is. M.a.w. de bepaling van het studiegebied is atypisch gezien 
de aard van het project  

Er zijn geen structurele klachten in het projectgebied. In de discipline 'Mens – Gezondheid' 
gaan we enkel de effecten bestuderen van de chemische en de fysische stressoren ten gevolge 
van de exploitatiefase. Tijdens de aanlegfase zal er zeker hinder zijn, maar deze is tijdelijk van 
aard. 

8.9.3 Beschrijving van de referentiesituatie (2020) 

In wat volgt gaan we de geografische gebieden beschrijven die mogelijk een directe invloed 
kunnen ondervinden van het project. Het projectgebied bevindt zich in de provincie Limburg 
en meer bepaald in Hasselt en is gelegen ten zuidwesten van het centrum van Hasselt, tussen 
de zogenaamde Kleine en de Grote Ring rond Hasselt, respectievelijk de R70 en de R71. De 
ondergrondse parking zal worden aangelegd in dat deel van het stadspark dat ingesloten ligt 
tussen het Cultureel Centrum en de Campus Virga Jesse. De parking zal worden ontsloten via 
de Kunstlaan. In de directe omgeving is er zeer weinig bewoning. De eerste bewoning in de 
ruime omgeving bevindt zich in de Stadsomvaart. Het projectgebied is momenteel een ruimte 
omgeven door een straat waar meestal veel auto’s (plus 100) en zoekverkeer aanwezig zijn. 
Ten oosten van het projectgebied bevindt de Campus Virga Jesse. Dit is meteen een van de 
belangrijkste aandachtspunten van deze studie. Tussen het projectgebied en het ziekenhuis 
bevinden zich nog enkele bomen en een parking. De bezetting van het ziekenhuis is 
grotendeels permanent. Op zo’n 400 m ten westen van het projectgebied bevindt zich het 
Virga Jesse College. Ten oosten van het projectgebied bevindt zich het Cultureel Centrum van 
Hasselt en het Theatercafé. Achter het park, ten zuiden en zuidwesten van het projectgebied 
zijn grote woonzones gelegen.  

Overzicht van het ruimtegebruik:  

Relevant met betrekking tot dit project is de aanwezigheid van het Virga Jesse Ziekenhuis. Dit 
ziekenhuis wordt begrensd door het stadspark van Hasselt. Het gebied kenmerkt zich vnl. als 
verstedelijkt woongebied.  

Momenteel bestaat het projectgebied uit de omgeving van het stadspark en de bestaande 
parkings achter het Cultureel Centrum en aan de Oude Luikerbaan. Een deel van het park 
wordt bepaald door een lusvormige weg aan de voorzijde van het Cultureel Centrum, die 
steeds vol staat met geparkeerde wagens.  

Belangrijke functies nabij het projectgebied zijn onder andere het Cultureel Centrum, zoals 
reed aangehaald het Jessa Ziekenhuis, de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten (SASK),… 
zoals aangegeven in Figuur 2. Samengevat kan men stellen dat het ziekenhuis en de woningen 
de belangrijkste factoren zijn met betrekking tot de discipline 'Mens – Gezondheid'.  

Aanvullend treft men binnen de ring van Hasselt een vijftal kinderdagverblijven aan en een 
veertigtal onderwijsinstellingen van diverse aard. Een meer gedetailleerde beschrijving geeft 
voor de uitwerking van de discipline, met betrekking tot dit project, geen meerwaarde.  

In onderstaande figuur wordt het studiegebied voor geluid en trillingen nog eens 
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weergegeven. Dit is voornamelijk geïnspireerd op de mobiliteitsstudie. Voor lucht is dit grosso-
modo hetzelfde studiegebied. 

 

 

Figuur 78 Studiegebied voor discipline 'Mens – Gezondheid' 

8.9.4 Bespreking van de milieueffecten  

8.9.4.1 Identificatie van de potentiële relevante milieustressoren 

Grosso modo kan het project potentiële blootstelling aan drie verschillende categorieën van 
stressoren veroorzaken: chemische, fysische, en/of biologische. Daarnaast speelt ook 
blootstelling aan groene ruimte mee. 

Uit de discipline ‘lucht’ blijkt dat het project voor geen enkele polluent, rekening houdend met 
het significantiekader, een belangrijke of zeer belangrijke immissiebijdrage vertoont. Elke 
bijdrage laat zicht kenmerken als beperkt of te verwaarlozen.  

Volgende polluenten worden voor de gezondheidsbeoordeling meegenomen, NOx, PM10 – 2,5. 
Elementair koolstof zou eventueel ook meegenomen kunnen worden, maar de modellen laten 
niet toe om dit nauwkeuring in kaart brengen.  

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de potentiële relevante 
milieustressoren. Eveneens wordt meegenomen waarom de parameter al dan niet 
geselecteerd wordt.  De biologische stressoren zijn niet relevant voor dit project.  
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Tabel 167 Relevante stressoren voor voorliggend project ikv discipline 'Mens – Gezondheid' 

Chemische stressoren  

Stressoren uit de sectorspecifieke lijst 

NOx Via de emissies en 
achtergrondconcentratie 

Niet overgedragen uit de discipline lucht 

PM2,5 & 10  Via de emissies en 
achtergrondconcentratie 

Niet overgedragen uit de discipline 
lucht, wordt toch meegenomen 

Fysische stressoren  

Geluid Geluid geproduceerd het verkeer Wordt meegenomen, overgedragen uit 
de discipline geluid 

Trillingen Trillingen geproduceerd door de 
aanlegwerken 

Wordt niet overgedragen.  

8.9.4.2 Selectie van de milieustressor 

Een milieustressor wordt geselecteerd indien:  

 de bestaande achtergrondimmissie boven 80% van de advieswaarde ligt (1); of 
 indien de bijdrage door de beschouwde activiteit meer is dan 1% van de 

norm/advieswaarde, of  t.o.v. de huidige toestand (2); of 
 indien er lokale bezorgdheid aanwezig is of reeds bestaande klachten zijn (3). 

Stressoren  Argumentatie waarom stressor niet of wel wordt opgenomen en 
selectiecriteria 

 
Stressoren uit de sectorspecifieke lijst 
 

NOx Selectiecriteria: 1% bijdrage en 80 % van de advieswaarde 
WHO 2005:  

Uurgemiddelde:  200µg/m³ 
Jaargemiddelde:  40µg/m³34 

PM2,5 & 10 PM10 selectiecriteria: 40 μg/m3 
Wordt in de beoordeling niet meegenomen daar er voor het basisscenario geen 
enkel beoordelingspunt meer dan 1% bijdraagt. Voor het locatiealternatief is er 1 
beoordelingspunt, hetgeen we als verwaarloosbaar beschouwen.  
PM2,5 Selectiecriteria: indeling van het IARC als cat. 1. , wordt meegenomen o.w.v. 
de achtergrondconcentratie. 
Richtlijnenhandboek mens: 15 μg/m3 
Zou in de beoordelingstabel moeten meegenomen worden omwille van 80% van 
de advieswaarde, doch de bijdrage van het project is quasi overal lager dan 1%, 
getoetst aan de pseudoadvieswaarde van 15 μg/m3 

                                                
34 Een diepteanalyse in opdracht van Dienst Mer en AZG geeft 20 µg/m³ NO2, jaargemiddeld als GAW 
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Stressoren  Argumentatie waarom stressor niet of wel wordt opgenomen en 
selectiecriteria 

Fysische stressoren  

Geluid De geluidindicatoren Lden en Lnight worden gebruik voor de 
gezondheidsbeoordeling.  
Lden: De Lden (Engels: Level day-evening-night) is een maat om 
de geluidsbelasting door omgevingslawaai uit te drukken.. 
Lnight:  Lnight is een maat voor het gemiddeld geluidsniveau tijdens de 
nachtperiode en is op die manier een indicator voor slaapverstoring. 

De beoordeling van effecten gebeurt in 26 beoordelingspunten, die overeenkomen met de 
locaties waarvoor in de discipline Lucht inputgegevens verzameld zijn voor modellering. Deze 
beoordelingspunten zijn in onderstaande figuur weergegeven. 
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Figuur 79: Locatie beoordelingspunten voor discipline Mens-Gezondheid 

Het criterium van lokale bezorgdheid wordt in deze niet gehanteerd voor de verschillende 
parameters, daar er na onderzoek niet direct indicaties zijn aangaande lokale bezorgdheid en 
klachten.  
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8.9.4.3 Beoordeling van de chemische milieustressor: exploitatiefase 

 

 

Imissie is > 80% van de GAW. 
 

Basisscenario 
Imissies in het studiegebied: Nox 
26 beoordelingspunten 

 Immissie- 
bijdrage in het 
deel/studie – 
gebied 
(% GAW) 
 

Tussen-score 
o.b.v. 
immissie-
bijdrage 
 

Bijgestelde[1] score* 
o.b.v. immissie NA t.o.v. 
GAW 
 
 

Kleurcode  

11 beoordelingspunten 
  

1-3% -1 0 Geel   

15 beoordelings 
punten 
 

<1%  0 0 Wit  

 

Imissie na is > 80% van de GAW. 
 

Locatiealternatief 
Imissies in het studiegebied: NOx 
26 beoordelingspunten 

 Immissie- 
bijdrage in het 
deel/studie – 
gebied 
(% GAW) 
 

Tussen-score 
o.b.v. 
immissie-
bijdrage 
 

Bijgestelde[1] score* 
o.b.v. immissie NA t.o.v. 
GAW 
 
 

Kleurcode  

1 beoordelingspunten 
 

3-10% -2 -2 Oranje  

8 beoordelingspunten 
 

1-3% -1 0 Geel   

17 beoordelingspunten 
 

<1%  0 0 Wit  

 
 

Imissie is > 80% van de GAW en de imissie na is < 80% van de GAW 

 

Basisscenario 

Imissies in het studiegebied: Nox 

26 beoordelingspunten 

 Immissie- 

bijdrage in het 
deel/studie – 
gebied 

(% GAW) 

 

Tussen-score 
o.b.v. 
immissie-
bijdrage 

 

Bijgestelde[1] score* 
o.b.v. immissie NA t.o.v. 
GAW 

 

 

Kleurcode  

4 beoordelingspunten (80%)  

 

1-3% (2) 

<1% (2) 

 

-1 

0 

-1 

0 

Geel  

Wit 
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Imissie is > 80% van de GAW en de imissie na is < 80% van de GAW 

 

9 beoordelingspunten 

  

1-3% -1 0 Wit  

13 beoordelings 

punten 

 

<1%  0 0 Wit  

 

Imissie is > 80% van de GAW en de imissie na is < 80% van de GAW 

 

Locatiealternatief 

Imissies in het studiegebied: NOx 

26 beoordelingspunten 

 Immissie- 

bijdrage in het 
deel/studie – 
gebied 

(% GAW) 

 

Tussen-score 
o.b.v. 
immissie-
bijdrage 

 

Bijgestelde[1] score* 
o.b.v. immissie NA t.o.v. 
GAW 

 

 

Kleurcode  

4 beoordelingspunten 

(80%) 

 

<1% 0 0 Wit  

1 beoordelingspunten 

 

3-10% -2 -1 Geel   

8 beoordelingspunten 1-3% -1 0 Wit  

13 beoordelingspunten 

 

<1% -1 0 Wit  

Met betrekking tot de mogelijke gezondheidseffecten van stikstofoxiden kunnen we geen 
conclusie trekken aan de hand van de methodiek opgenomen in het richtlijnenhandboek 'Mens 
– Gezondheid'. Beide alternatieven resulteren in dezelfde kleurenvoorstelling. Men zou 
ogenschijnlijk kunnen opteren voor het locatiealternatief doch bij nader inzicht lijkt dit niet 
aangewezen.  

NOx 

Algemeen 

Er bestaan diverse types stikstofoxiden, maar stikstofdioxide (NO2) is in het kader van een 
studie van de effecten op de menselijke gezondheid het belangrijkst.  

Mogelijke gezondheidseffecten 

Stikstofdioxide heeft nadelige gezondheidseffecten door inwerking op het longsysteem. Bij 
acute blootstelling treden enkel bij zeer hoge concentraties effecten op (boven 1.880µg/m³) 
bij gezonde personen. Personen met astma of met een andere chronische longziekte vertonen 
een grotere gevoeligheid. Bij deze personen kunnen concentraties tussen 375 en 565µg/m³ 
worden beschouwd als minimum om effecten te kunnen waarnemen. Deze effecten zijn een 
verminderde longfunctie en symptomatische reacties (hoesten, fluimen,..), verhoogd 
voorkomen van een acute kortademigheid en symptomen van beschadigd longweefsel 
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(longemfyseem), en een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Wat betreft lange termijn 
blootstelling zijn er weinig epidemiologische studies die een betrouwbaar verband weergeven 
tussen lange termijn blootstellingniveaus en effect. Beschikbare resultaten suggereren echter 
wel dat chronische blootstelling bij kinderen aan NO2-concentraties van gemiddeld 50 à 
75µg/m³ aanleiding geven tot meerdere effecten, hoofdzakelijk in de luchtwegen en de 
longen. 

Op basis van hogervermelde waarnemingen wordt door de WHO als richtwaarde voor de 
concentratie ter bescherming van de gezondheid volgende waarden vooropgesteld: 

 Uurgemiddelde:  200µg/m³ 
 Jaargemiddelde:  40µg/m³35 

Deze richtwaarden komen overeen met de grenswaarden ter bescherming van de menselijke 
gezondheid zoals voorgeschreven in Vlarem II. 

Bijdrage en meetresultaten in de omgeving 

De jaargemiddelde achtergrondconcentraties van NO2 in het studiegebied liggen tussen 16 - 
25 µg/m³. Richting R71 treffen we achtergrondconcentraties aan van 31 - 35 µg/m³. 

De maximale jaargemiddelde bijdrage van het project aan NO2 is overal minder dan 3 % van 
de jaargemiddelde grenswaarde, uitgezonderd het locatiealternatief dat op één 
beoordelingspunt een bijdrage heeft van 3,7 %. Wanneer we de jaargemiddelde concentratie 
toetsen aan 75 µg/m³ (suggestiegrenswaarde voor zeer gevoelige groepen) bedraagt deze 
ongeveer 50%. 

Aangezien de Vlarem grenswaarden overeenkomen met de WHO-richtwaarden ter 
bescherming van de gezondheid en deze ruim gerespecteerd worden, kan gesteld worden dat 
er geen nood is aan milderende maatregelen inzake menselijke gezondheid, wat betreft de 
bijdrage van dit project.  
  

                                                
35 Een diepteanalyse in opdracht van Dienst Mer en AZG geeft 20 µg/m³ NO2, jaargemiddeld als GAW 
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Fijn stof : PM10 – PM2,5 

Algemeen 

Fijn stof is een complex mengsel van vloeibare of vaste stofdeeltjes. Fijn stof bestaat uit 
deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling. Ze kunnen 
ingedeeld worden in fracties naargelang hun grootte op basis van hun aerodynamische 
diameter. Zo bevat de PM10-fractie alle stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner 
dan 10µm, de PM2,5-fractie bevat alle stofdeeltjes met een aerodynamische diameter kleiner 
dan 2,5µm. Fijn stof laat zich daarenboven kenmerken door zeer moeilijk ‘representatief’ te 
meten. 

Het IARC heeft specifiek PM2,5 als carcinogeen ingedeeld, namelijk groep 1. Korte 
tijdsblootstellingslimieten van PM2,5 zijn niet beschikbaar.  

Mogelijke gezondheidseffecten 

Fijn stof geeft aanleiding tot gezondheidseffecten na inhalatie, zowel op korte als op lange 
termijn. De effecten zijn afhankelijk van de grootte en de samenstelling van de deeltjes. Zowel 
kortstondige blootstelling aan verhoogde concentraties als een verhoogde 
achtergrondconcentratie leiden tot gezondheidseffecten. Kwetsbare groepen zijn ouderen en 
personen met hart-, vaat- of longaandoeningen.  

Verscheidene studies verbinden acute blootstelling aan fijn stof van PM10 en PM2,5 met 
vervroegd overlijden van voornamelijk ouderen met hart- en longproblemen. Bij kinderen 
vermindert fijn stof de longfunctie bij TSP (totaal stof)-concentraties boven de 180µg/m³ of 
wanneer er meer dan 110µg/m³ inadembare deeltjes (PM10) zijn. 

Fijn stof is ook op langere termijn ongezond. De WHO meldt een verminderde longfunctie en 
een stijgend aantal chronische luchtwegenaandoeningen, zoals bronchitis en emfyseemastma. 
De WHO en andere onderzoeksinstellingen schatten dat de levensduur met één tot drie jaar 
verkort. 

Bijdrage van het project en meetresultaten in de omgeving: PM 10 

De achtergrondconcentraties in het projectgebied hebben een jaargemiddelde concentratie 
van 16 - 18 µg/m³. Wanneer we deze refereren naar de WHO guidelines, waar 3 interim 
targets worden vooropgesteld (IT, interim target 1, 2, 3), respectievelijk (70, 50 en 30 µg/m³), 
kunnen we stellen dat de achtergrondconcentratie aan de IT 3 van de WHO voldoet. De 
jaargrenswaarde bedraagt 40 µg/m³, waar ook ruim aan voldaan wordt. (Bron: 
www.irceline.be). 

De bijdrage van het project tot de PM10 concentratie is dan ook te verwaarlozen, namelijk 
quasi overal lager dan 1%. Gezondheidseffecten ten gevolge van dit project gerelateerd aan 
PM10 zijn dan ook niet te verwachten.  

In het ACGIH wordt een grenswaarde vooropgesteld van 10 mg/m³. Wanneer we van deze 
waarde een toetsingcriteria afleiden komen we uit op 100 µg/m³. Ook aan dit criterium wordt 
in de actuele situatie voldaan.  

Bijdrage van het project en meetresultaten in de omgeving: PM 2,5 
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De achtergrondconcentraties in het projectgebied hebben een jaargemiddelde concentratie 
van 10 - 11 µg/m³. Wanneer we deze refereren naar de WHO guidelines, waar 3 interim 
targets worden vooropgesteld (IT, interim target 1, 2, 3), respectievelijk (35, 25 en 15 µg/m³), 
kunnen we stellen dat de achtergrondconcentratie aan de IT 3 van de WHO voldoet. De 
jaargrenswaarde bedraagt 25 µg/m³. (Bron: www.irceline.be). 

De bijdrage van het project tot de PM2,5 concentratie is volledig te verwaarlozen. 
Gezondheidseffecten ten gevolge van dit project gerelateerd aan PM 2,5 zijn dan ook niet te 
verwachten.  

8.9.4.4 Beoordeling van de fysische milieustressor: exploitatiefase 

8.9.4.4.1 Geluid 

Met betrekking tot geluid is dB(A) een belangrijke parameter. Dit is een waarde afgeleid van 
de decibel met als doelstelling de subjectieve gehoorgewaarwording op een meer praktische 
wijze te kunnen weergeven.  

Voor een woonomgeving kunnen in het algemeen volgende gezondheidseffecten ten gevolge 
van blootstelling aan geluid onderscheiden worden (bron: Gezondheidsraad: Commissie Geluid 
en gezondheid, Geluid en gezondheid, Den Haag, publicatie nr. 1994/15, 1994): 

 permanent gehoorverlies: vanaf 70 dB(A); 
 

 verschijnselen die met stress samenhangen; hypertensie, hart- en vaatziekten, invloed 
op geboortegewicht: vanaf 70 dB(A); 

 
 psychologische effecten: hinder, invloed op het psychosociale welbevinden: vanaf 42 

dB(A); 
 

 slaapverstoring: vanaf 40 dB(A); na-effecten, de dag na blootstelling aan geluid (op 
humeur en prestatievermogen): vanaf ten hoogste 60 dB(A).  

Een belangrijke richtwaarde opgesteld door de WHO omvat de 55 dB(A) grens bij een 
langdurige blootstelling ’s nachts. Bij een langdurige blootstelling hoger dan 55 dB(A) ’s nachts 
kan dit een verhoogde bloeddruk en hartaanvallen induceren. De WHO stelt eveneens een 
zeer conservatieve Lnight voor van 40 dB(A).  

In Tabel 168 wordt een overzicht gegeven van de gemeten en gemodelleerde geluidsbelasting 
(zowel Lden als Lnight) in de referentiesituatie en beide alternatieven (zie discipline Geluid). 
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Tabel 168 Overzicht geluidsbelasting in verschillende meetpunten in referentiesituatie, basisalternatief 
en locatiealternatief 

Meetpunt Ligging Lnight Lden 

  

R
ef

er
en

tie
-

si
tu

at
ie

 

Ba
si

ss
ce

na
rio

 

Lo
ca

tie
-

al
te

rn
at

ie
f 

Re
fe

re
nt

ie
-s

itu
at

ie
 

Ba
si

ss
ce

na
rio

 

Lo
ca

tie
-a

lte
rn

at
ie

f 

Punt 1 Kunstlaan nr.8 53.3 53.7 53.7 61.8 62.2 62.2 

Punt 2 Kunstlaan 53.8 53.8 53.8 62.3 62.3 62.3 

Punt 3 Casterstraat 55 55 55 63.5 63.5 63.5 

Punt 4 Stadsomvaart 55.8 57.8 60 64.2 66.3 68.4 

Punt 5 Guffenslaan 59.6 60.1 59.9 68 68.5 68.3 

Punt 6 Guffenslaan 56.9 57 57 65.3 65.4 65.4 

Punt 7 Toekomststraat 58.8 59.8 59.6 67.4 68.3 68.2 

Punt 8 Luikersteenweg 59.5 60.2 60 68 68.7 68.5 

Punt 9 Luikersteenweg 57.6 58.2 58.2 66.2 66.7 66.7 

Punt 10 Oude Luikerbaan 54.9 54.9 55.5 63.4 63.4 64 

Punt 11 Lentestraat 53.3 53.3 54 61.7 61.7 62.5 

Punt 12 Kroonwinningstraat 53.4 53.4 54 62 62 62.5 

Punt 13 Maastrichtersteenweg 60.9 60.9 60.9 69.4 69.4 69.4 

Punt 14 Harpstraat 57.1 57.1 57.1 65.7 65.7 65.7 

Punt 15 Casterstraat 59.5 59.5 59.5 68.1 68.1 68.1 

Wanneer we naar bovenstaande beoordeling kijken zien we dat de Lnight grenswaarde van 
de WHO in de referentiesituatie niet gerespecteerd wordt. Dit geeft het strenge karakter van 
de WHO grenswaarde weer.  

Wanneer we naar de Lden/night waarden kijken vanuit wetenschappelijk oogpunt en vanuit 
de waarden in de ons omliggende landen gehanteerd is een 50/55 waarde een globale 
richtwaarde.  

De WHO hanteert een interim target van 55dB(A) als Lnight, dit wordt op 6 van de 15 
beoordelingspunten gerespecteerd. Voor het basisscenario wordt deze waarde eveneens 
gerespecteerd op 6 beoordelingspunten. In het locatiealternatief is dit slechts in 5 
beoordelingspunten gerespecteerd. Vanuit hinderperspectief bekeken is het basisalternatief te 
verkiezen boven het locatiealternatief.  
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Het is zeer onwaarschijnlijk dat het basisalternatief bijkomende effecten zal genereren als 
gevolg van geluid gezien de referentiesituatie en het basisalternatief voor een groot aantal 
beoordelingspunten gelijk lopen. 

Wanneer we de parameter Lden beschouwen kunnen we hier enkele conclusies uit trekken 
voor de basissituatie. Bij een geluidsniveau van meer dan 55 dB (Lden), kan men ervan uitgaan 
dat er meer dan 6% gehinderden zijn van het weglawaai. Geprojecteerd op het projectgebied 
zijn minstens 6% van alle mensen die hier aanwezig zijn gehinderd door de omgeving.  

Ook hier geldt dezelfde redenering voor Lnight: het verschil tussen de referentiesituatie en 
het basisalternatief is voor wat betreft het merendeel van de beoordelingspunten gelijklopend 
en klein.  

Algemeen wordt gesteld dat vanaf een Lden niveau van 50 er chronische gezondheidseffecten 
kunnen optreden. Babisch, W., (2002) omschrijft dit geluidseffect reactieschema op de 
menselijke gezondheid. Het project heeft hier bijna geen of zeer weinig invloed op. De hinder, 
is aanwezig, maar zal door het project (basisalternatief), niet aanzienlijk toenemen.  

Het verschil in geluidsniveau’s tussen de referentiesituatie, het basisalternatief en het 
locatiealternatief is zeer klein. We kunnen dan ook besluiten dat er geen bijkomende 
gezondheidseffecten te verwachten zijn ten gevolge van dit project.  

8.9.4.4.2 Geuremissies 

Geuremissies zijn niet relevant voor de omwonenden.  

8.9.4.4.3 Veiligheidsaspecten 

Andere veiligheidsaspecten zijn niet direct te verwachten. De verkeersveiligheidsaspecten 
werden in deze niet beoordeeld.  

8.9.4.4.4 Perceptie & hinderbeleving 

De aanlegfase zal altijd als negatief waargenomen worden. Directe hinder is er niet te 
verwachten. Een actieve en proactieve communicatie kan deze perceptie eventueel verder 
afbouwen. De explotatiefase zal zeer waarschijnlijk niet als hinderlijk ervaren worden.  
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8.9.4.5 Totaaloverzicht effecten 

Globaal kunnen we stellen, gezien de bestemming en de bewoning en de ingeschatte immissie 
concentratie geen bijkomende gezondheidseffecten te verwachten zijn met betrekking tot dit 
project. 

8.9.5 Milderende maatregelen 

Gebaseerd op de beoordelingstabel worden er geen milderende maatregelen vooropgesteld 
voor wat betreft de chemische en de fysische milieustressoren. Voor de chemische wordt dit 
duidelijk aangetoond door de gevolgde methodiek, voor de fysische is dit vnl. gebaseerd op 
de beperkte impact van het project. Het geluidsvermogen van de technische installaties 
moeten absoluut beperkt worden tot deze voorgeschreven door de deskundige geluid.  

8.9.6 Leemten in de kennis 

Gezondheidsrisicoanalyse is voor een groot deel gebaseerd op schatting en statistische 
gegevens. Veel van deze gegevens zijn afkomstig van toxicologisch en gezondheids 
onderzoek. In deze gevallen moet men steeds rekening houden met een zekere 
onzekerheidsfactor te wijten aan onnauwkeurigheden bij het onderzoek en aan de extrapolatie 
naar de mens toe. Door de deskundigen werden grote veiligheidsfactoren ingebouwd. In dit 
milieueffectrapport kunnen we stellen dat, gezien er geen significantie-effecten zijn in de 
sleuteldisciplines de onnauwkeurigheid van de besluiten in deze discipline beheerst zijn.  Een 
globale leemte in de kennis omvat het aspect dat deze discipline in de basis gebaseerd is op 
theoretische inschattingen van de emissies en dus eveneens de immissies van dit project.  

8.9.7 Voorstellen tot monitoring 

Gezien de referentiesituatie wordt er niet in monitoring voorzien. Wanneer er eventueel 
klachten zijn met betrekking tot de vaste installaties is het raadzaam het 
geluidsvermogenniveau te toetsen.  
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9. GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 

Het verdrag inzake m.e.r. in grensoverschrijdend verband werd op 25 februari 1991 
aangenomen te Espoo (Finland) en ondertekend door de Europese Gemeenschap. De 
doelstellingen van het verdrag van Espoo zijn dezelfde als van milieueffectrapportage in het 
algemeen, zij het dat vooral de nadruk wordt gelegd op de voorkoming, beperking en 
beheersing van belangrijke nadelige grensoverschrijdende milieueffecten van voorgenomen 
activiteiten. Op 9 juni 1999 (B.S. 31/12/1999) heeft België via de ‘wet houdende instemming 
met het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband, gedaan te 
Espoo op 25/02/1991’ het verdrag bekrachtigd. Verder kan er inzake 
gewestgrensoverschrijdende milieueffecten ook verwezen worden naar het samen-
werkingsakkoord van 4 juli 1994 tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest, en de Europese richtlijn van 27 juni 1985 betreffende de milieu-
effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten (85/337EEG), gewijzigd 
door de richtlijn 97/11/EG van de Raad van 3 maart 1997. Tot slot verwijzen we naar de 
bepalingen omtrent grensoverschrijdende effecten die zijn opgenomen in het MER/VR-
decreet, waarbij wordt aangegeven dat de kennisgeving en het MER in voorkomend geval de 
gegevens bevatten die de administratie nodig heeft voor het aanvangen van de 
grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. Als het plan aanzienlijke effecten kan hebben 
voor mens of milieu in andere lidstaten van de Europese Unie en/of verdragspartijen bij het 
Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband ondertekend in Espoo 
op 25 februari 1991 en/of in andere gewesten of als de bevoegde autoriteiten van deze 
lidstaten, verdragspartijen en/of gewesten daarom verzoeken, bezorgt de administratie de 
nodige informatie36 aan de bevoegde autoriteiten van de betrokken lidstaten, verdragspartijen 
en/of gewesten. 

Het project is volledig op Vlaams grondgebied gelegen. Het projectgebied bevindt zich op 
grondgebied van de stad Hasselt en ligt op 20 km van zowel de grens met Nederland als deze 
met Wallonië. Significante grensoverschrijdende effecten ten gevolge van de aanleg en 
exploitatie van het project worden niet verwacht. 

 

                                                
36 1) Een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving; 2) Een beschrijving van de rapportageprocedure die op 

het voorgenomen plan van toepassing is; 3) een aanduiding van de vergunningsplicht waaraan het voorgenomen 
plan is onderworpen en een beschrijving van het doel ervan alsook van de toepasselijke vergunningsprocedure(s). 
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10. TEWERKSTELLING, INVESTERINGEN EN 
GRONDSTOFFENBALANS 

Voor het project zijn het investeringsbedrag en de geschatte arbeidsplaatsen tijdens de 
realisatiefase, die 1 jaar zal duren, nog niet gekend. Na verkrijgen van de 
omgevingsvergunning zal een aannemer aangesteld worden via een Design & Build 
constructie, zodat exacte gegevens over tewerkstelling, investering en grondstoffenbalans nu 
nog niet beschikbaar zijn.  

Voor de exploitatie van de parking zullen naar schatting maximaal 2 nieuwe arbeidsplaatsen 
tot stand komen. 

De aanlegwerkzaamheden zullen grondstoffen vereisen alsook een zekere hoeveelheid 
grondverzet vragen, weergegeven in Tabel 169.  

Tabel 169: Grondverzet 

 m3 % 

Hoeveelheid uit te graven grond 69.611,60 100 

Benodigde aanvullingen 27.731,60 34,09 

Grondafvoer 45.880,00 65,91 
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11. INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE 

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste milieueffecten van de aanleg en exploitatie van de 
ondergrondse parking onder het stadspark van Hasselt samengevat en wordt een algemeen 
besluit over de haalbaarheid van het project ten aanzien van mens en milieu geformuleerd.  

Achtereenvolgens wordt ingegaan op de belangrijkste te verwachten effecten, de milderende 
maatregelen nodig om betekenisvolle effecten te voorkomen of te beperken, de leemten in de 
kennis en de daaruit voortvloeiende noodzaak voor monitoring. Tot slot worden beide 
alternatieven afgewogen en een algemeen besluit geformuleerd. 

11.1 Overzicht belangrijkste milieueffecten 

Het voornemen om een ondergrondse parking onder het stadspark te bouwen en in gebruik 
te nemen en een extra bovengrondse parking achter het cultureel centrum in gebruik te 
nemen werd in dit MER onderzocht.  

Er werd onderscheid gemaakt tussen effecten die tijdens de aanleg- of bouwfase zullen 
optreden en effecten die na ingebruikname van de parkings kunnen verwacht worden.  

Tijdens de bouwfase zijn enerzijds tijdelijke en omkeerbare effecten te verwachten zoals 
hinder door het werfverkeer en de werfactiviteiten (verdroging door bemaling, stof, lawaai, 
omleidingen) en een tijdelijke afname van de belevingswaarde, anderzijds zal de bouwfase 
ook aanleiding geven tot permanente effecten zoals aantasting van archeologisch en 
bouwkundig erfgoed en het ontstaan van een grondoverschot.  

Na ingebruikname van de parkings zullen vooral effecten verwacht worden op het niveau van 
verkeersintensiteiten, het geluidsklimaat en visuele hinder.  

De belangrijkste te verwachten impact van het project op de omgeving wordt hieronder per 
onderzochte discipline samengevat. 

Voor de discipline Mens-mobiliteit zijn de belangrijkste effecten tijdens de aanlegfase, voor 
beide alternatieven, dat de loop- en fietsroutes onderbroken worden door de werken in het 
park. Ook voor autoverkeer zullen alternatieve routes met beperkte omrijafstand nodig zijn. 
Daarnaast zal de intensiteit aan zwaar verkeer toenemen in de omgeving van de werken, wat 
een verhoogde kans op conflicten met zwakkere weggebruikers teweeg brengt. Ook zal door 
de tijdelijke afname in het parkeeraanbod, er een tijdelijke toename in kortparkeren in de wijk 
optreden. Deze effecten worden als beperkt negatief tot negatief beoordeeld. 

Tijdens exploitatiefase zal het basisalternatief een verbetering betekenen voor de loop- en 
fietsroutes, met lokale aandachtspunten voor wat de oversteekbaarheid en 
gebruiksintensiteiten betreft. Voor het autoverkeer treden er lokale beperkt negatieve effecten 
op door hogere verzadiging van een aantal kruispunten (nl. het kruispunt R70-Kunstlaan, R70-
Toekomststraat, N20-Luikersteenweg-Toekomststraat en N20-Lentestraat). Vooral op het 
segment van de Kunstlaan richting de Castersttraat kan de verkeersintensiteit met meer dan 
50% toenemen, wat lokaal een significant negatief effect veroorzaakt.   

In het locatiealternatief zullen de looproutes voor voetgangers tussen de parkings en de 
atractiepolen nagenoeg verdubbelen. Ook een aantal niet-volwaardige fietspaden in het 
studiegebied zullen een hogere gebruiksintensiteit kennen. De capaciteitstoets voor 
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autoverkeer gaf daarnaast bijkomende knelpunten ten opzichte van het basisalternatief ter 
hoogte van de Stadsomvaart. De verkeersintensiteiten op de Kunstlaan tussen R70 en 
Stadsomvaart en tussen Stadsomvaart en Casterstraat stijgen sterk, net zoals in de 
Lentestraat-Daniëlstraat-Kroonwinningstraat-Oude Luikerbaan. 

Tijdens de aanlegfase zijn, zowel voor basis- als voor locatiealternatief, de effecten op 
luchtkwaliteit vooral te wijten aan het werftransport via de Kunstlaan.  Gezien de 
verkeersdruk die er al heerst zal dit geen bijkomende negatieve effecten veroorzaken. De 
exploitatiefase resulteert in verkeersemissies en emissies van de technische installaties van de 
ondergrondse parking (ventilatiessystemen e.d.). In het basisalternatief voldoen de 
verkeersemissies aan de luchtkwaliteitsgrenswaarden (zowel de jaargemiddelde waarden als 
de toegelaten overschrijdingen van NO2-uurgemiddelden en PM10-daggemiddelden). Wel 
werden er langs de R70 segmenten vastgesteld waar de jaargemiddelde NO2-waarden de 
grenswaarden breikten. Voor PM10 werden geen verschillen vastgesteld tov de 
referentiesituatie, terwijl voor EC er kleine verschillen optraden. De emissies van de technische 
installaties in de parking worden verspreid over 6 punten en verspreid in de tijd vrijgegeven, 
zodat ook daarvan het effect beperkt negatief is. In het exploitatiealternaief is ook voldaan 
aan de luchtkwaliteitsgrenswaarden. Ook hier zal ter hoogte van de R70 in een aantal 
segmenten de NO2-jaargemiddelden de grenswaarden bereiken. Voor PM10 is er geen 
verschil, maar voor EC zijn de effecten negatiever dan in het basisalternatief. De emissies van 
de technische installaties van de parking zijn hier kleiner aangezien het aandeel aan 
ondergrondse parkeerplaatsen kleiner is. 

De geluidsbelasting bij aanleg is vergelijkbaar is voor beide alternatieven: de impact van 
gebruikt werfmateriaal (betonmolens, kranen,…) is groter dan van het werfverkeer. Tijdens 
de aanlegfase kan het werfverkeer en werfmateriaal ook trillingen veroorzaken, die enerzijds 
schade aan structuren en anderzijds trillingshinder voor omwonenden kunnen veroorzaken. 
In het locatiealternatief is de afstand van het werfverkeer tot de omliggende gebouwen minder 
dan 10m zodat beperkte negatieve effecten mogelijk zijn. Tijdens de exploitatie wordt er ook 
een onderscheid gemaakt in de geluidsbelasting van enerzijds de technische installaties van 
de ondergrondse parking (ventilatiesystemen,…) en anderzijds de gewijzigde 
verkeersstromen. Aangezien het ontwerp van de ondergrondse parking gelijkaardig is in beide 
alternatieven worden de geluidseffecten van de technische installaties hetzelfde ingeschat. 
Het effect is beperkt negatief, op voorwaarde dat de geluidsemissie van de ventilatoren 
beperkt blijft tot 85 dB(A). Samengevat kan gesteld worden dat het geluidseffect van het 
bestemmingsverkeer (combinatie in- en uitgaand parkingverkeer) voor beide alternatieven 
negatief is voor het oostelijk gedeelte van Stadsomvaart. Doch voor het basisalternatief is het 
effect hier slechts beperkt negatief, terwijl dit voor het locatiealternatief negatief is. De overige 
negatief effecten beperken zich tot de Toekomststraat (basisalternatief) en de Lentestraat 
(locatiealternatief). De effecten zijn hier slechts beperkt negatief. 

Voor de discipline Bodem zijn de effecten van beide alternatieven, zowel in aanlegfase als in 
exploitatiefase er gelijkaardig. De grote hoeveelheid grondverzet en de mogelijke impact van 
de bemaling op een aanwezige bodemverontreiniging ter hoogte van het Virga Jesse 
ziekenhuis zorgen in beide alternatieven voor negatieve effecten tijdens de aanlegfase. Enkel 
wanneer een gesloten bouwput met retourbemaling wordt toegepast, zal de bemaling geen 
invloed hebben op de bodemkwaliteit. Het basisalternatief scoort iets beter dan het 
locatiealternatief tijdens de exploitatiefase, door het verdwijnen van de lusvormige weg (en 
de diffuse verontreiniging die erdoor veroorzaakt wordt) en door de inrichting van het park 
boven de ondergrondse parking.  
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Aangezien de aanlegfase voor beide alternatieven sterk gelijkaardig is, zijn de verwachte 
effecten op oppervlakte- en grondwater ook gelijkaardig. In beide alternatieven zal de 
bemaling een negatief effect hebben op grondwaterkwaliteit (verspreiding van 
bodemverontreiniging) en – kwantiteit (tijdelijk), waarbij het toepassen van een gesloten 
bouwput met retourbemaling ervoor zorgt dat de invloed beperkt blijft. Dit laatste 
bemalingsalternatief wordt dan ook aanbevolen. Het onttrokken bemalingswater dat niet terug 
geïnfiltreerd wordt (bemalingsalternatief zonder retourbemaling), geeft bovendien een 
negatief effect op het oppervlaktewater/de riolering waarin het geloosd wordt. Tijdens 
exploitatie is vastgesteld dat er een beperkte opstuwing zal zijn van het grondwater in de 
dichte omgeving van het projectgebied. Deze opstuwing is kleiner in het locatiealternatief. 
Daarentegen scoort het basisalternatief beter aangezien er minder verharde oppervlakte 
aangelegd wordt, wat een impact heeft op de hoeveelheid afstromend hemelwater. In beide 
alternatieven worden de mogelijkheden tot installatie van infiltratie- of buffervoorziening 
enigszins beperkt door plaatsgebrek en door de bodemsamenstelling. De aannemer zal een 
bufferbekken moeten integreren in de ondergrondse constructie van de parking of een 
infiltratie- en/of buffervoorziening moeten voorzien in de omgeving van het cultureel centrum 
(park). 

In de ruime omgeving van het projectgebied zijn een aantal bouwkundig 
erfgoedelementen aanwezig, waarop de bemaling een negatief effect kan hebben, waarbij 
de variant open bouwput met standaardbemaling in het basisalternatief de meest negatieve 
effecten veroorzaakt. Toepassen van retourbemaling of werken in een gesloten bouwput 
zorgen ervoor dat er geen bemalingseffecten zijn. De bemaling zal in alle varianten van het 
basisalternatief ook een negatief effecten veroorzaken op mogelijke archeologische waarden 
in de nabijheid van het projectgebied. Daarentegen zal het basisalternatief wel een sterke 
verbetering in de perceptieve kenmerken veroorzaken door de aanleg van het park bovenop 
de parking. In het locatiealternatief zijn de negatieve effecten minder uitgesproken, maar de 
bemaling zal daar in alle varianten een beperkt negatief effect hebben op het bouwkundig 
erfgoed. Aangezien er geen aanwijzingen zijn voor archeologische waarden in de ondergrond 
van het projectgebied, heeft bemaling daarop dus geen effect.  

Tijdens de aanlegfase zal de werf hinder veroorzaken voor omwonenden en bezoekers van 
ziekenhuis en cultureel centrum. Deze hinder is niet te vermijden en komt voor in beide 
alternatieven. Daarnaast zal tijdelijk het functioneel gebruik en de mogelijkheden voor 
medegebruik in het projectgebied afnemen. Dit effect op sociaal-organisatorische 
aspecten is groter in het basisalternatief dan in het locatiealternatief. Tijdens de 
exploitatiefase vindt het omgekeerde plaats: het basisalternatief zal een duidelijke toename 
kennen in functioneel gebruik en mogelijkheden voor medegebruik (vooral door de 
herinrichting van het park), terwijl het locatiealternatief een afname in gebruikskwaliteit kent: 
de bovengrondse parking aan de tuinen van een aantal woningen zal voor visuele hinder 
zorgen. 

De belangrijkste emissies ten gevolge van wegverkeer zijn beoordeeld in functie van hun 
impact op gezondheid van de mens. Hieruit blijkt dat beide alternatieven een heel beperkte 
verhoging teweegbrengen in de NO2-emissies ten opzichte van de referentietoestand, maar 
de maximale jaargemiddelde bijdrage is erg klein ten opzichte van de jaargemiddelde 
grenswaarde. Het locatiealternatief vertoont op 1 beoordelingspunt een hogere bijdrage. De 
bijdrage van fijnstof (zowel PM10 als PM2.5) is echter overal te verwaarlozen. Het verschil in 
geluidsniveau’s tussen de referentiesituatie, het basisalternatief en het locatiealternatief is 
zeer klein. We kunnen dan ook besluiten dat er geen bijkomende gezondheidseffecten te 
verwachten zijn ten gevolge van dit project.  
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11.2 Overzicht milderende maatregelen en monitoring 

Voor de discipline Mobiliteit zijn de belangrijkste milderende maatregelen tijdens de 
aanlegfase een goede signalisatie van de werken, maar ook van de loop- en fietsroutes en de 
omleidingswegen voor auto’s. Daarnaast moet er maximaal ingezet worden op alternatieve 
parkeerlocaties. Tijdens exploitatie wordt aangeraden en aantal fiets-en voetpaden om te 
vormen tot volwaardige fiets- en voetpaden, een parkeerverwijssysteem te voorzien en een 
aantal keerpunten aan te passen en de zone voor betalend parkeren uit te breiden, waarbij 
eenzelfde tarief over de ganse zone toegepast worden. Monitoring is nodig om de parkeerdruk 
in de wijk en parkeerbezetting op de verschillende parkings op te volgen, net zoals het 
opvolgen van de verkeersintensiteiten in de wijk en de afwikkeling van kruispunten.  

Voor de discipline Lucht kan gesteld worden dat promoten van alle maatregelen die ertoe 
leiden dat meer gebruik gemaakt wordt van alternatieve vervoersmiddelen (stappen, fietsen, 
openbaar vervoer) kan leiden tot een lager aandeel wegverkeer en een lagere impact. Er moet 
wel rekening mee gehouden worden dat de substitutie van verplaatsingen met klassieke 
voertuigen door alternatieven wel aanzienlijk moet zijn vooraleer een substantiële afname van 
de impact verwacht kan worden. Door het hanteren van bvb gedifferentieerde 
parkeertarieven, het voorzien van een (groot) aantal oplaadplaatsen voor zowel (brom)fietsen, 
moto’s als voertuigen kan mogelijks een positief effect genereren ten aanzien van het gebruik 
van elektrische voertuigen, waardoor de relatieve emissies/impact kan afnemen. Ook hier 
moet de substitutie van klassieke voertuigen door elektrische alternatieven wel aanzienlijk zijn 
vooraleer een substantiële afname van de impact verwacht kan worden. 

Alle maatregelen die zorgen voor een vlotte doorstroming van het verkeer, zodat afremmen 
en opnieuw optrekken zoveel mogelijk vermeden wordt, hebben ook een positief effect op de 
emissies/impact. 

Het beperken van geluidsbelasting tijdens aanlegfase is erg moeilijk, maar door gerichte 
werktijden, groepering van geluidsbelastende werkzaamheden en communicatie naar de 
omgeving kan de hinder voor omwonenden beperkt worden. Om de toename in geluid ten 
gevolge van verkeer te beperken, tijdens de exploitatiefase, kan een geluidsarm wegdektype 
toegepast worden. De invloed ervan is echter functie van de toegelaten snelheid.Een 
aanpassing van het wegdektype zal voor een voertuigsnelheid van 50 km/h en zeker van 30 
km/u een verwaarloosbare geringe geluidsvermindering teweegbrengen. Voor de technieken 
van het ondergronds parkeergebouw moet er op gelet worden dat voor zowel het basis- als 
locatiealternatief de meest geluidsarme technieken toegepast worden. Indien nodig zal d.m.v. 
bijkomende geluidsmaatregelen (nog stillere machines of geluidsdempers aan te brengen) 
ervoor gezorgd moeten worden dat deze aan het vooropgestelde geluidsvermogenniveau 
voldoen. 

Omwille van het grote grondverzet zijn zeker milderende maatregelen nodig. Verder 
onderzoek naar mogelijkheden inzake hergebruik (bij voorkeur binnen het projectgebied, vb. 
bij de heraanleg van het park) en afzetmogelijkheden is dan ook vereist bij de uitvoeringsfase. 
Om de negatieve invloed van de bemaling op de bodemkwaliteit te beperken, wordt 
aangeraden om een gesloten bouwput in combinatie met retourbemaling toe te passen. In 
dat geval is de invloedssfeer van de bemaling het kleinst en zal verspreiding van de 
verontreiniging zoveel mogelijk voorkomen worden. Er zal wel bijkomende onderzoek nodig 
zijn naar de mogelijkheden tot infiltratie (evt. onder druk) van het bemalingswater door middel 
van een infiltratieproef. Een monitoring van de verspreiding van de bestaande 
bodemverontreiniging (perceel Virga Jesseziekenhuis) als gevolg van de bemaling is aan te 
bevelen.  
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Het toepassen van retourbemaling tijdens de aanlegfase zal leiden tot de minste verandering 
in de grondwaterstroming, waardoor de aanwezige bodemverontreiniging niet beïnvloed 
wordt. Daarnaast wordt voorgesteld om rondom de parking een pakket aan goed doorlatend 
materiaal (vb. grind) te voorzien, zodat het opstuwende grondwater rond het ondoordringbare 
volume geleid wordt en verderop kan infiltreren. Daarnaast kan voor de bovengrondse parking 
in het locatiealternatief voorgesteld worden een KWS-afscheider te voorzien op de riolering 
rond de parking. Vanuit de discipline water is het verder niet noodzakelijk om milderende 
maatregelen of monitoring voor te stellen. 

Er zijn voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie geen 
milderende maatregelen noodzakelijk. Wel moet er bij aanlegwerken waar vergravingen 
optreden, steeds aandacht besteed worden aan potentiële archeologische vondsten. Het tijdig 
uitvoeren van het sleuvenonderzoek is hierbij belangrijk om vroeg genoeg dergelijke vondsten 
te detecteren. De monitoring die voorgesteld wordt bij de disciplines bodem en water en die 
gericht is op het opvolgen van de effecten van de bemaling op de aanwezige 
bodemverontreiniging, is voldoende om ook de mogelijke effecten op de beschermde 
monumenten op te volgen. 

Voor de discipline Mens-sociaal organisatorische aspecten zijn tijdens de aanlegfase 
gelijkaardige milderende maatregelen nodig als voor mobiliteit: een geoptimaliseerde 
werforganisatie, duidelijke aanduidingen en goede communicatie naar de omgeving. Om het 
negatief effect van het locatiealternatief te milderen moet er voldoende aandacht zijn voor 
buffering en aangepaste inrichting van de parking ten opzichte van de tuinen. Er is geen 
monitoring vereist. 

Voor de discipline Mens-gezondheid zijn milderende maatregelen of monitoring niet nodig. 

11.3 Effecten na mildering 

Door toepassen van milderende maatregelen zullen de beschreven effecten afnemen en zelfs 
volledig beperkt worden, zodat enkel nog beperkt negatieve effecten optreden. De loop- en 
fietsroutes zullen zowel tijdens aanleg- als exploitatiefase in beide alternatieven beperkt langer 
zijn. Ook het grondverzet blijft een aandachtspunt, aangezien verwacht wordt dat de grote 
hoeveelheid grond niet volledig hergebruikt kan worden binnen het project. Ten gevolge van 
de bemaling zal er nog steeds een beperkte wijziging in de grondwaterstand kunnen optreden, 
die echter erg lokaal blijft. Ook de hinder ten gevolge van de aanlegfase zal in beide 
alternatieven blijven bestaan, maar wordt wel aanvaardbaar. De visuele hinder van het 
locatiealternatief door de aanwezige bovengrondse parking kan niet volledig voorkomen 
worden en zal op de omliggende bewoning een beperkte impact hebben. 

Wat de luchtkwaliteit betreft, wordt niet verwacht dat de vermelde milderende maatregelen 
een substantiële wijziging van de emissies teweeg zullen brengen, waardoor geen lagere 
impactscores toegekend kunnen worden. 

11.4 Vergelijking van de alternatieven 

De aanlegfase vertoont sterk gelijkaardige effecten voor beide alternatieven. Enkel voor wat 
de tijdelijke bemaling betreft, scoort het basisalternatief iets slechter door de grotere 
invloedssfeer van de bemaling die tot aan een bodemverontreiniging reikt aan de grens van 
het projectgebied. Toepassen van retourbemaling in een gesloten bouwput zal voor beide 
alternatieven de minste impact veroorzaken. 
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Tijdens de exploitatiefase treden er wel verschillen op in beide alternatieven. De 
verkeersintensiteiten en het aantal kruispunten waar er geen capaciteitsproblemen zijn, zijn 
beperkter in het basisalternatief dan in het locatiealternatief. Dit vertaalt zich in de 
luchtkwaliteit en geluidsbelasting: in het basisalternatief zijn er minder locaties waar 
overschrijdingen optreden. Specifiek voor de Casterstraat, een woonstraat waar er in de 
bestaande toestand al een hoge verkeersdruk heerst, scoort het basisalternatief beter door 
een lagere verkeersintensiteit. Bovendien zijn de technische installaties van de ondergrondse 
parking in het basisalternatief ook iets verder verwijderd van de bewoning in de Casterstraat 
dan in het locatiealternatief, zodat dit naar lucht- en geluidshinder ook beperkt beter scoort. 
Ook zijn de loop- en fietsroutes tussen en naar attractiepolen in Hasselt kleiner in het 
basisalternatief dan in het locatiealternatief. 

De ondergrondse parking in beide alternatieven veroorzaakt een zekere opstuwing van het 
grondwater, waarbij de opstuwing in het locatiealternatief kleiner is en minder ver reikt dan 
in het basisalternatief. Aangezien het basisalternatief een kleinere bijkomende verharde 
oppervlakte veroorzaakt, zal de impact ten gevolge van afstromend hemelwater hier kleiner 
zijn dan in het locatiealternatief.  

Wat visuele hinder en landschappelijke inpassing betreft, zijn de effecten van het 
basisalternatief beter dan het locatiealternatief. In het basisalternatief zal de bovengrondse 
afwerking van de ondergrondse parking met een park bovendien zorgen voor een toename in 
het functioneel ruimtegebruik en medegebruiksmogelijkheden. De bovengrondse parking aan 
de Oude Luikerbaan geeft ook aanleiding tot beperkte medegebruiksmogelijkheden, maar 
veroorzaakt visuele hinder voor de omliggende tuinen. 

11.5 Besluit 

Beide alternatieven geven aanleiding tot (beperkt) negatieve effecten tijdens de aanlegfase 
die echter door een doordachte uitvoering met aangepaste werkwijze (gesloten bouwput met 
retourbemaling, geluidsdemping op werfmateriaal,…), goede werforganisatie, signalisatie en 
communicatie gemilderd kunnen worden. Tijdens de exploitatiefase zal door de wijziging in 
verkeersstromen erg lokaal een hogere verkeersintensiteit optreden, die aanleiding kan geven 
tot hogere emissies aan NO2 en EC en een hogere geluidsbelasting dan in de referentiesituatie. 
Ook kan de ondergrondse parking erg lokaal aanleiding geven tot een beperkte opstuwing van 
het grondwater. Daarentegen zal de herinrichting van het projectgebied ervoor zorgen dat het 
functioneel ruimtegebruik en mogelijkheden voor medegebruik toenemen. Het basisalternatief 
scoort hierbij op de meeste effecten iets beter dan het locatiealternatief. 
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12. VERKLARENDE WOORDENLIJST 

abiotisch: behorende tot de niet-levende natuur (lucht, water, bodem) 

alternatief: een andere keuzemogelijkheid, beantwoordend aan de doelstellingen van het 
plan, omvattende: doelstellings-, locatie- en uitvoeringsalternatief 

autonome evolutie: een autonome ontwikkeling van een studiegebied is de ontwikkeling 
die dit gebied zou doormaken zonder gestuurde beïnvloeding van buitenaf. 

basiskwaliteit: kwaliteit van het oppervlaktewater waarbij de normale evenwichtige 
ontwikkeling van het biologisch leven hersteld wordt of, waar aanwezig, gehandhaafd blijft 

belevingswaarde: de manier waarop het landschap ervaren wordt 

bemaling: afpomping van water om het grondwaterniveau plaatselijk te verlagen zodat 
funderingswerken in droge grond kunnen uitgevoerd worden 

bevaarbare waterlopen: de waterlopen opgenomen in het Koninklijk Besluit van 5 oktober 
1992 tot vaststelling van de lijst van de waterwegen en hun aanhorigheden, overgedragen 
van de Staat aan het Vlaams Gewest 

biotisch: van de levende natuur 

bodem: het vaste deel van de aarde met inbegrip van het grondwater en de organismen die 
zich erin bevinden 

bodemsanering: het wegnemen, behandelen, afschermen, neutraliseren, immobiliseren of 
isoleren van bodemverontreiniging 

bodemverontreiniging: de aanwezigheid van stoffen of organismen, veroorzaakt door 
menselijke activiteiten, op of in gronden, die de kwaliteit van de bodem op directe of indirecte 
wijze nadelig (kunnen) beïnvloeden 

deelingreep: onderdeel van een ingreep, waarvoor afzonderlijke effecten kunnen 
aangegeven worden 

direct effect: een rechtstreeks milieu-effect als gevolg van een deelingreep 

discipline: milieu-aspect dat in het kader van een milieu-effectrapportage onderzocht wordt 

diversiteit: het aantal soorten dat op een bepaald oppervlak voorkomt 

ecosysteem: samenhangend geheel van elkaar onderling beïnvloedende planten, dieren, 
mensen en omgeving in een bepaald gebied 

effect: verandering in het abiotische milieu ten gevolge van (voornamelijk) antropogene 
activiteiten 

effectbeoordeling: waarde-oordeel van de effecten die optreden ten gevolge van een 
geplande situatie uitgedrukt in kwalitatieve of kwantitatieve termen, zodanig dat de 
besluitvormer en de bevolking zich objectief kunnen inlichten over de ernst van de effecten 
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effectvoorspelling: beschrijving van een toekomstige situatie rekening houdend met de 
aanleg, de exploitatie, de nabestemming en de afbraak van de geplande activiteit 

exploitatie: uitbating, gebruik 

fauna: de dierenwereld 

flora: de plantenwereld 

GAW: gezondheidskundige advieswaarde 

geluid: trillingen in de lucht die waarneembaar zijn voor het menselijk gehoor 

geologie: de wetenschap van de bouw en de ontwikkelingsgeschiedenis van de aardkorst en 
van de processen die zich erin afspelen 

geplande situatie: toestand van het studiegebied tijdens en na de uitvoering van het 
geplande plan 

gestuurde ontwikkeling: tegenover de autonome ontwikkeling staan door de overheid 
gestuurde en beïnvloede ontwikkelingen. Deze kunnen uiteraard zeer divers zijn en afhankelijk 
van beleidsvoornemens, plannen en programma’s. 

grondwater: water onder het grondoppervlak, meestal beperkt tot water onder de 
grondwaterspiegel 

indirect effect: onrechtstreeks milieu-effect ten gevolge van een direct effect of in hogere 
orde ten gevolge van een ander indirect effect 

ingreep-effectenschema: schema of netwerk dat de relatie tussen de milieueffecten 
onderling en met de afgeleide ingrepen van de activiteit aanduidt 

ingreep: onderdeel van een activiteit 

initiatiefnemer: degene (privaat- of publiekrechtelijk rechtspersoon) die een bepaald plan 
wil ondernemen en daarover een besluit vraagt 

kennisgevingsdossier: het kennisgevingsdossier vormt de eerste procedurele stap in de 
opmaak van een MER in Vlaanderen. Via de publieke terinzagelegging van dit dossier krijgen 
belangrijke actoren en het brede publiek de mogelijkheid om opmerkingen te maken over de 
toegepaste methoden en de te onderzoeken effecten, de alternatieven en de maatregelen met 
betrekking tot het milieu. Het kennisgevingsdossier ligt ter inzage bij de Dienst Mer en in de 
betrokken gemeente(n). 

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. 

LA95,T: het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de observatieperiode T 
wordt overschreden. Het is een maat voor het overwegend heersende 
achtergrondgeluidsniveau. 
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landschap: het waarneembare deel van de aarde, dat wordt bepaald door de onderlinge 
samenhang en wederzijdse beïnvloeding van de factoren klimaat, reliëf, water, bodem 
(abiotische factoren), flora en fauna (biotische factoren), alsmede het menselijk handelen 
(antropogene factoren) 

LDEN: jaargemiddelde waarde van de geluidsbelasting op een welbepaalde plaats. De 
indicator steunt op een gemiddeld A-gewogen dag-, avond- en nachtniveau in dB. 

milderende maatregel: maatregelen die voorgesteld worden om nadelige milieu-effecten 
van het geplande plan te vermijden, te beperken en zoveel mogelijk te verhelpen 

milieu: de fysieke, niet-levende en levende omgeving van de mens waarmee deze in een 
dynamische en wederkerige relatie staat 

milieueffectrapportage: de procedure waarbij een rapport wordt opgesteld dat dient als 
hulpmiddel bij de besluitvorming rond een voorgenomen actie die belangrijke gevolgen kan 
hebben voor het milieu. Het milieueffectrapport dient de te verwachten gevolgen voor het 
milieu en de mogelijke alternatieven te analyseren en te evalueren 

natuur: het geheel van ecosystemen, flora, vegetatie en fauna 

onbevaarbare waterlopen: de waterlopen die door de regering niet in het KB van 5 oktober 
1992 zijn opgenomen (niet als bevaarbare waterlopen worden gerangschikt) vanaf hun punt 
van oorsprong of van klassering, namelijk vanaf het punt waarop zij een deelbekken van meer 
dan 100 ha bezitten (Wet Onbevaarbare waterlopen) 

ontwikkelingsscenario: beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst, 
rekening houdend met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie onder invloed 
van plannen en beleidsopties. Deze scenario’s dienen beschreven te worden ter aanvulling van 
de referentiesituatie, indien er redenen zijn om aan te nemen dat deze toestand in de toekomst 
ingrijpend kan veranderen. Deze veranderingen kunnen onder impuls geschieden van zowel 
de autonome ontwikkeling als door de mens gestuurde ontwikkelingen. 

polluent: verontreinigende stof 

populatie: planten of dieren van één soort die met elkaar een bepaald milieu in een bepaald 
gebied bewonen 

profiel: eigenschap van de bodem die bepaald wordt door een opeenvolging van lagen in de 
diepte, gekenmerkt door een eigen textuur, structuur, kleur,... en die ontstaat als gevolg van 
de inwerking van klimaat en biologische factoren 

plangebied: het gebied waarin een voorgenomen activiteit gepland is 

recreatie: alle vormen van gedrag gericht op ontspanning in de vrije tijd met een maximale 
duur van één dag. Deze activiteiten kunnen plaatsvinden binnen of buiten de eigen woning of 
woonomgeving 

referentiesituatie: de toestand van het studiegebied, waarnaar gerefereerd wordt in functie 
van de effectvoorspelling, omvattende: de huidige, gewijzigde en de wenselijke situatie 

reikwijdte: de te beschouwen aspecten van het milieu in de m.e.r. 
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sanering: gezond maken, verontreiniging wegnemen, immobiliseren of isoleren 

secundair effect: milieueffect veroorzaakt door een activiteit, die een gevolg is van het 
geplande plan 

significantie: het kenmerk van een effect dat de graad van invloed op de besluitvorming 
bepaald, uitdrukking van de ernst van een effect door het invoeren van een uniforme 
waarderingsschaal 

structuur (bodem): eigenschap van de bodem die bepaald wordt door de samenhang tussen 
de bestanddelen van de bodem  groepen van korrels, humus,...) 

structuurkenmerken: eigenschappen die de morfologisch variatie van een waterloop 
beschrijven zoals het meanderend verloop, het stroom-kuilenpatroon en de aan- of 
afwezigheid van holle oevers 

studiegebied: het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de 
milieueffecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten 

textuur (bodem): eigenschap van de bodem die bepaald wordt door de grootte van de 
bodemkorrels. De bodem wordt op basis van de textuur ingedeeld in de klassen: zand, lemig 
zand, licht zandleem, leem, klei en zware klei 

vegetatie: ruimtelijke massa van plantenindividuen, in samenhang met de plaats waarin zij 
groeien en in de rangschikking die zij spontaan en door onderlinge concurrentie hebben 
ingenomen 

verwijdering: de vernietiging en definitieve opslag op of in de bodem en de hierop gerichte 
handelingen evenals de handelingen die als dusdanig worden bepaald door de Vlaamse 
regering overeenkomstig de geldende Europese voorschriften 

waterbodem: de bodem van een oppervlaktewaterlichaam die altijd of een groot gedeelte 
van het jaar onder water staat 

zand: de minerale fractie groter dan 63 μm 
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14. BIJLAGEN 
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14.1 Bijlage 1 – Grondwaterpeilmetingen 

 

 

Opmeting grondwaterstanden
Parking CC Hasselt

Datum PB1 (m-koker) PB2 (m-koker) PB1 (m-mv) PB2 (m-mv) PB1 (m-TAW) PB2 (m-TAW)
26/10/2016 2,23 3,14 -1,524 -2,401 37,68 37,735
02/11/2016 2,21 3,16 -1,504 -2,421 37,7 37,715
09/11/2016 2,18 3,17 -1,474 -2,431 37,73 37,705
16/11/2016 2,05 3,2 -1,344 -2,461 37,86 37,675
23/11/2016 1,75 3,145 -1,044 -2,406 38,16 37,73
07/12/2016 1,82 3,14 -1,114 -2,401 38,09 37,735
14/12/2016 1,79 3,145 -1,084 -2,406 38,12 37,73
22/12/2016 1,745 3,16 -1,039 -2,421 38,165 37,715
04/01/2017 1,615 3,125 -0,909 -2,386 38,295 37,75
11/01/2017 1,45 3,04 -0,744 -2,301 38,46 37,835
23/01/2017 1,44 2,765 -0,734 -2,026 38,47 38,11
01/02/2017 1,33 2,83 -0,624 -2,091 38,58 38,045
15/02/2017 1,315 2,77 -0,609 -2,031 38,595 38,105
22/02/2017 1,1 2,755 -0,394 -2,016 38,81 38,12
02/03/2017 0,89 2,49 -0,184 -1,751 39,02 38,385
22/03/2017 0,97 2,5 -0,264 -1,761 38,94 38,375
05/04/2017 1,4 2,64 -0,694 -1,901 38,51 38,235
19/04/2017 1,625 2,745 -0,919 -2,006 38,285 38,13
10/05/2017 1,72 2,845 -1,014 -2,106 38,19 38,03
01/06/2017 1,89 2,93 -1,184 -2,191 38,02 37,945
13/06/2017 2,035 2,99 -1,329 -2,251 37,875 37,885
27/06/2017 2,27 3,075 -1,564 -2,336 37,64 37,8
02/08/2017 2,38 3,19 -1,674 -2,451 37,53 37,685
16/08/2017 2,29 3,22 -1,584 -2,481 37,62 37,655
30/08/2017 2,435 3,25 -1,729 -2,511 37,475 37,625
14/09/2017 2,285 3,275 -1,579 -2,536 37,625 37,6
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14.2 Bijlage 2 – input CAR model en resultaten impactberekeningen 

Overzicht van gehanteerde afkortingen en  codes bij stratenbestanden van CAR 
 X,Y : Lambert-coördinaten t.h.v. wegsegmenten 
 fLV : fractie lichte vracht 
 fZV : fractie zware vracht 
 fbus : fractie autobussen 

Omschrijving wegtype 
 1 : weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100 meter 
 2 : basistype (alle wegen anders dan de  andere in CAR-Vlaanderen specifiek gedefinieerde types) 
 3a : beide zijden van de weg bebouwing maar geen street canyon  (o.a. wegens breedte van de straat) 
 3b : street canyon 
 4 : éénzijdige, min of meer aaneengesloten bebouwing 

omschrijving snelheidstype 
 a Snelweg : gemiddelde rijsnelheid is 100 km/uur 
 b Buitenweg : weg met een snelheidslimiet van maximaal 80 km/uur (gemiddeld 44 km/uur) 
 c Normaal stadsverkeer : gemiddelde snelheid 19 km/uur 
 d Stagnerend verkeer : doorstroming belemmerd (gemiddeld 13 km/uur) 
 e Doorstromend stadsverkeer: doorstromend verkeer binnen de bebouwde kom; stadstraat (gemiddeld 26 km/uur) 

bomenfactor 
 1 hier en daar bomen of in het geheel niet 
 1,25 één of meer rijen bomen met een onderlinge afstand van minder dan 15 meter met openingen tussen de kronen 
 1,5 de kronen raken elkaar en overspannen minstens een derde gedeelte van de straatbreedte  
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Tabel 170 : inputgegevens CAR model referentie situatie 

 

n° straatnaam X Y mvt-etm
fractie

LV
fractie

ZV
fractie

bus v-type weg-type
bomen-

factor
afstand tot
 wegas, m

fractie
file

10 Kunstlaan 218630 180110 8244 0.028 0.000 0.000 c 3b 1.25 15 0
12 Kunstlaan 218520 180190 6551 0.012 0.000 0.000 c 3b 1.25 12 0
13 stadsomvaart west 218520 180100 1953 0.065 0.000 0.000 c 3a 1 7 0
14 R70 noord 218470 180290 13875 0.063 0.001 0.000 c 4 1 9 0
15 R70 zuid 218400 180190 14008 0.050 0.001 0.000 c 4 1 15 0.05
18 R70  oost 218240 180130 17131 0.056 0.002 0.000 c 4 1 13 0
19 Toekomststraat 218190 180070 4336 0.057 0.002 0.000 c 3b 1 8 0
20 R70 west 218120 180110 14257 0.072 0.001 0.000 c 4 1.25 13 0.05
28 Toekomststraat Noord 218210 180020 5475 0.049 0.001 0.000 c 3b 1 8 0
29 Toekomststraat zuid 218220 179950 6934 0.021 0.001 0.000 c 3b 1 8 0
30 Stadsomvaart 218290 180020 3895 0.084 0.000 0.000 c 3b 1 8 0
32 Toekomststraat 218210 179860 6895 0.025 0.000 0.000 c 3b 1 8 0
34 Luikersteenweg oost 218210 179780 10166 0.030 0.001 0.000 c 3a 1 12 0
35 Luikersteenweg noord 218260 179710 10147 0.032 0.000 0.000 c 3a 1 12 0
36 Oude Luikebaan 218350 179680 3032 0.011 0.002 0.000 c 3a 1 8 0
37 Luikersteenweg zuid 218330 179610 10594 0.029 0.000 0.000 e 2 1 10 0
38 Luikersteenweg noord 218550 179290 12544 0.033 0.002 0.000 e 2 1 15 0
39 Lentestraat 218620 179270 3167 0.042 0.000 0.000 e 2 1 12 0
40 Luikersteenweg zuid 218610 179200 13837 0.023 0.002 0.000 e 2 1 15 0
41 Luikersteenweg noord 218670 179130 13629 0.022 0.002 0.000 e 2 1 15 0
43 Luikersteenweg zuid 218700 179070 14834 0.021 0.001 0.000 e 2 1 15 0
44 Oude Luikerbaan noord 218800 179450 6721 0.025 0.000 0.000 e 2 1 14 0
45 Kroonwinningstraat 218910 179390 2708 0.000 0.000 0.000 e 2 1 10 0
46 Oude Luikerbaan zuid 218850 179290 2620 0.010 0.000 0.000 e 2 1 10 0
47 Lentestraat 218740 179340 3056 0.044 0.000 0.000 e 2 1 12 0
48 Kroonwinningstraat 218190 179320 3270 0.000 0.000 0.000 e 2 1 12 0
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Tabel 171 : inputgegevens CAR model geplande situatie basisproject 

 

n° straatnaam X Y mvt-etm
fractie

LV
fractie

ZV
fractie

bus v-type weg-type
bomen-

factor
afstand tot
 wegas, m

fractie
file

10 Kunstlaan 218630 180110 8706 0.029 0.000 0.000 c 3b 1.25 15 0
12 Kunstlaan 218520 180190 7300 0.011 0.000 0.000 c 3b 1.25 12 0
13 stadsomvaart west 218520 180100 3177 0.054 0.000 0.000 c 3a 1 7 0
14 R70 noord 218470 180290 14250 0.063 0.001 0.000 c 4 1 9 0
15 R70 zuid 218400 180190 15732 0.050 0.001 0.000 c 4 1 15 0.05
18 R70  oost 218240 180130 18620 0.056 0.002 0.000 c 4 1 13 0
19 Toekomststraat 218190 180070 5888 0.057 0.002 0.000 c 3b 1 8 0
20 R70 west 218120 180110 14828 0.072 0.001 0.000 c 4 1.25 13 0.05
28 Toekomststraat Noord 218210 180020 6558 0.048 0.001 0.000 c 3b 1 8 0
29 Toekomststraat zuid 218220 179950 8736 0.021 0.001 0.000 c 3b 1 8 0
30 Stadsomvaart 218290 180020 4374 0.058 0.000 0.000 c 3b 1 8 0
32 Toekomststraat 218210 179860 8678 0.025 0.000 0.000 c 3b 1 8 0
34 Luikersteenweg oost 218210 179780 11955 0.030 0.001 0.000 c 3a 1 12 0
35 Luikersteenweg noord 218260 179710 12002 0.032 0.000 0.000 c 3a 1 12 0
36 Oude Luikebaan 218350 179680 3032 0.011 0.002 0.000 c 3a 1 8 0
37 Luikersteenweg zuid 218330 179610 12457 0.029 0.000 0.000 e 2 1 10 0
38 Luikersteenweg noord 218550 179290 14424 0.033 0.002 0.000 e 2 1 15 0
39 Lentestraat 218620 179270 3167 0.042 0.000 0.000 e 2 1 12 0
40 Luikersteenweg zuid 218610 179200 15725 0.023 0.002 0.000 e 2 1 15 0
41 Luikersteenweg noord 218670 179130 15548 0.022 0.002 0.000 e 2 1 15 0
43 Luikersteenweg zuid 218700 179070 16747 0.021 0.001 0.000 e 2 1 15 0
44 Oude Luikerbaan noord 218800 179450 6721 0.025 0.000 0.000 e 2 1 14 0
45 Kroonwinningstraat 218910 179390 2708 0.000 0.000 0.000 e 2 1 10 0
46 Oude Luikerbaan zuid 218850 179290 2620 0.010 0.000 0.000 e 2 1 10 0
47 Lentestraat 218740 179340 3056 0.044 0.000 0.000 e 2 1 12 0
48 Kroonwinningstraat 218190 179320 3270 0.000 0.000 0.000 e 2 1 12 0
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Tabel 172 : inputgegevens CAR model geplande  situatie locatie alternatief 

 

n° straatnaam X Y mvt-etm
fractie

LV
fractie

ZV
fractie

bus v-type weg-type
bomen-

factor
afstand tot
 wegas, m

fractie
file

10 Kunstlaan 218630 180110 8552 0.029 0.000 0.000 c 3b 1.25 15 0
12 Kunstlaan 218520 180190 7264 0.011 0.000 0.000 c 3b 1.25 12 0
13 stadsomvaart west 218520 180100 5229 0.052 0.000 0.000 c 3a 1 7 0
14 R70 noord 218470 180290 14121 0.063 0.001 0.000 c 4 1 9 0
15 R70 zuid 218400 180190 14888 0.050 0.001 0.000 c 4 1 15 0.05
18 R70  oost 218240 180130 18152 0.056 0.002 0.000 c 4 1 13 0
19 Toekomststraat 218190 180070 5888 0.057 0.002 0.000 c 3b 1 8 0
20 R70 west 218120 180110 14619 0.072 0.001 0.000 c 4 1.25 13 0.05
28 Toekomststraat Noord 218210 180020 6318 0.048 0.001 0.000 c 3b 1 8 0
29 Toekomststraat zuid 218220 179950 8396 0.021 0.001 0.000 c 3b 1 8 0
30 Stadsomvaart 218290 180020 4257 0.059 0.000 0.000 c 3b 1 8 0
32 Toekomststraat 218210 179860 8394 0.025 0.000 0.000 c 3b 1 8 0
34 Luikersteenweg oost 218210 179780 11708 0.030 0.001 0.000 c 3a 1 12 0
35 Luikersteenweg noord 218260 179710 11554 0.032 0.000 0.000 c 3a 1 12 0
36 Oude Luikebaan 218350 179680 3477 0.011 0.002 0.000 c 3a 1 8 0
37 Luikersteenweg zuid 218330 179610 11950 0.029 0.000 0.000 e 2 1 10 0
38 Luikersteenweg noord 218550 179290 13592 0.033 0.002 0.000 e 2 1 15 0
39 Lentestraat 218620 179270 4078 0.043 0.000 0.000 e 2 1 12 0
40 Luikersteenweg zuid 218610 179200 15775 0.023 0.002 0.000 e 2 1 15 0
41 Luikersteenweg noord 218670 179130 15610 0.022 0.002 0.000 e 2 1 15 0
43 Luikersteenweg zuid 218700 179070 17050 0.021 0.001 0.000 e 2 1 15 0
44 Oude Luikerbaan noord 218800 179450 7912 0.025 0.000 0.000 e 2 1 14 0
45 Kroonwinningstraat 218910 179390 3090 0.000 0.000 0.000 e 2 1 10 0
46 Oude Luikerbaan zuid 218850 179290 2985 0.010 0.000 0.000 e 2 1 10 0
47 Lentestraat 218740 179340 3494 0.044 0.000 0.000 e 2 1 12 0
48 Kroonwinningstraat 218190 179320 3659 0.000 0.000 0.000 e 2 1 12 0
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Tabel 173 : impact wegverkeer berekend voor referentie situatie (2020) 

 

NO2 
[µg/m³]

NO2 
[µg/m³] NO2 

PM10  
[µg/m³]

PM10  
[µg/m³] PM10 

PM2.5  
[µg/m³]

PM2.5  
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

Plaats Straatnaam X Y Jaargemid.
Jm achter-

grond

# Overschrij-
dingen uur 

GW Jaargemid.
Jm achter-

grond

# Overschrij-
dingen dag 

GW Jaargemid.
Jm achter-

grond Jaargemid.
Jm achter-

grond
10 Kunstlaan 218630 180110 30.2 20.1 0 19.7 18.2 13 12.8 11.7 1.1 0.8
12 Kunstlaan 218520 180190 29.7 20.1 0 19.6 18.2 13 12.7 11.7 1.1 0.8
13 Stadsomvaart west 218520 180100 22.4 20.1 0 18.5 18.2 11 11.9 11.7 0.8 0.8
14 R70 noord 218470 180290 39.0 20.1 0 21.2 18.2 16 13.9 11.7 1.5 0.8
15 R70 zuid 218400 180190 32.6 20.1 0 20.1 18.2 14 13.1 11.7 1.2 0.8
18 R70  oost 218240 180130 37.6 20.1 0 20.9 18.2 15 13.7 11.7 1.4 0.8
19 Toekomststraat 218190 180070 27.3 20.1 0 19.2 18.2 12 12.4 11.7 1.0 0.8
20 R70 west 218120 180110 38.7 20.1 0 21.1 18.2 16 13.8 11.7 1.5 0.8
28 Toekomststraat Noord 218210 180020 28.9 20.1 0 19.5 18.2 12 12.6 11.7 1.1 0.8
29 Toekomststraat zuid 218220 179950 26.3 16.0 0 18.2 16.7 10 11.9 10.7 1.0 0.7
30 Stadsomvaart 218290 180020 26.8 20.1 0 19.2 18.2 12 12.4 11.7 1.0 0.8
32 Toekomststraat 218210 179860 26.3 16.0 0 18.2 16.7 10 11.9 10.7 1.0 0.7
34 Luikersteenweg oost 218210 179780 23.9 16.0 0 17.8 16.7 10 11.6 10.7 1.0 0.7
35 Luikersteenweg noord 218260 179710 23.9 16.0 0 17.8 16.7 10 11.6 10.7 1.0 0.7
36 Oude Luikerbaan 218350 179680 19.0 16.0 0 17.1 16.7 9 11.1 10.7 0.8 0.7
37 Luikersteenweg zuid 218330 179610 22.9 16.0 0 17.7 16.7 10 11.5 10.7 0.9 0.7
38 Luikersteenweg noord 218550 179290 21.9 16.0 0 17.5 16.7 9 11.4 10.7 0.9 0.7
39 Lentestraat 218620 179270 17.9 16.0 0 16.9 16.7 9 10.9 10.7 0.7 0.7
40 Luikersteenweg zuid 218610 179200 22.4 16.0 0 17.6 16.7 9 11.4 10.7 0.9 0.7
41 Luikersteenweg noord 218670 179130 22.3 16.0 0 17.6 16.7 9 11.4 10.7 0.9 0.7
43 Luikersteenweg zuid 218700 179070 22.8 16.0 0 17.7 16.7 10 11.5 10.7 0.9 0.7
44 Oude Luikerbaan noord 218800 179450 19.4 16.0 0 17.2 16.7 9 11.1 10.7 0.8 0.7
45 Kroonwinningstraat 218910 179390 17.7 16.0 0 16.9 16.7 8 10.9 10.7 0.7 0.7
46 Oude Luikerbaan zuid 218850 179290 17.7 16.0 0 16.9 16.7 8 10.9 10.7 0.7 0.7
47 Lentestraat 218740 179340 17.8 16.0 0 16.9 16.7 9 10.9 10.7 0.7 0.7
48 Kroonwinningstraat 218190 179320 17.8 16.0 0 16.9 16.7 9 10.9 10.7 0.7 0.7

grenswaarde 40.0 18 40.0 35 25.0
beoordelingswaarde 40.0 31.3 20.0 15.2
> 80% grenswaarde

referentie situatie
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Tabel 174 : impact wegverkeer berekend voor geplande situatie-basisscenario (2020) 

 

NO2 
[µg/m³]

NO2 
[µg/m³] NO2 

PM10  
[µg/m³]

PM10  
[µg/m³] PM10 

PM2.5  
[µg/m³]

PM2.5  
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

Plaats Straatnaam X Y Jaargemid.
Jm achter-

grond

# Overschrij-
dingen uur 

GW Jaargemid.
Jm achter-

grond

# Overschrij-
dingen dag 

GW Jaargemid.
Jm achter-

grond Jaargemid.
Jm achter-

grond
10 Kunstlaan 218630 180110 30.8 20.1 0 19.8 18.2 13 12.9 11.7 1.2 0.8
12 Kunstlaan 218520 180190 30.7 20.1 0 19.7 18.2 13 12.9 11.7 1.2 0.8
13 Stadsomvaart west 218520 180100 23.8 20.1 0 18.7 18.2 11 12.1 11.7 0.9 0.8
14 R70 noord 218470 180290 39.5 20.1 0 21.3 18.2 16 13.9 11.7 1.5 0.8
15 R70 zuid 218400 180190 34.0 20.1 0 20.3 18.2 14 13.2 11.7 1.3 0.8
18 R70  oost 218240 180130 39.0 20.1 0 21.2 18.2 16 13.8 11.7 1.5 0.8
19 Toekomststraat 218190 180070 29.7 20.1 0 19.6 18.2 13 12.7 11.7 1.1 0.8
20 R70 west 218120 180110 39.4 20.1 0 21.2 18.2 16 13.9 11.7 1.5 0.8
28 Toekomststraat Noord 218210 180020 30.6 20.1 0 19.8 18.2 13 12.8 11.7 1.1 0.8
29 Toekomststraat zuid 218220 179950 28.8 16.0 0 18.5 16.7 11 12.1 10.7 1.1 0.7
30 Stadsomvaart 218290 180020 27.3 20.1 0 19.3 18.2 12 12.5 11.7 1.0 0.8
32 Toekomststraat 218210 179860 28.8 16.0 0 18.5 16.7 11 12.1 10.7 1.1 0.7
34 Luikersteenweg oost 218210 179780 25.2 16.0 0 18.0 16.7 10 11.7 10.7 1.0 0.7
35 Luikersteenweg noord 218260 179710 25.3 16.0 0 18.0 16.7 10 11.7 10.7 1.0 0.7
36 Oude Luikerbaan 218350 179680 19.0 16.0 0 17.1 16.7 9 11.1 10.7 0.8 0.7
37 Luikersteenweg zuid 218330 179610 24.1 16.0 0 17.9 16.7 10 11.6 10.7 1.0 0.7
38 Luikersteenweg noord 218550 179290 22.7 16.0 0 17.7 16.7 10 11.5 10.7 0.9 0.7
39 Lentestraat 218620 179270 17.9 16.0 0 16.9 16.7 9 10.9 10.7 0.7 0.7
40 Luikersteenweg zuid 218610 179200 23.2 16.0 0 17.7 16.7 10 11.5 10.7 0.9 0.7
41 Luikersteenweg noord 218670 179130 23.1 16.0 0 17.7 16.7 10 11.5 10.7 0.9 0.7
43 Luikersteenweg zuid 218700 179070 23.6 16.0 0 17.8 16.7 10 11.6 10.7 0.9 0.7
44 Oude Luikerbaan noord 218800 179450 19.4 16.0 0 17.2 16.7 9 11.1 10.7 0.8 0.7
45 Kroonwinningstraat 218910 179390 17.7 16.0 0 16.9 16.7 8 10.9 10.7 0.7 0.7
46 Oude Luikerbaan zuid 218850 179290 17.7 16.0 0 16.9 16.7 8 10.9 10.7 0.7 0.7
47 Lentestraat 218740 179340 17.8 16.0 0 16.9 16.7 9 10.9 10.7 0.7 0.7
48 Kroonwinningstraat 218190 179320 17.8 16.0 0 16.9 16.7 9 10.9 10.7 0.7 0.7

grenswaarde 40.0 18 40.0 35 25.0
beoordelingswaarde 40.0 31.3 20.0 15.2
> 80% grenswaarde

basisproject
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Tabel 175 : impact wegverkeer berekend voor geplande situatie-locatie alternatief (2020) 

 

NO2 
[µg/m³]

NO2 
[µg/m³] NO2 

PM10  
[µg/m³]

PM10  
[µg/m³] PM10 

PM2.5  
[µg/m³]

PM2.5  
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

Plaats Straatnaam X Y Jaargemid.
Jm achter-

grond

# Overschrij-
dingen uur 

GW Jaargemid.
Jm achter-

grond

# Overschrij-
dingen dag 

GW Jaargemid.
Jm achter-

grond Jaargemid.
Jm achter-

grond
10 Kunstlaan 218630 180110 30.6 20.1 0 19.7 18.2 13 12.8 11.7 1.1 0.8
12 Kunstlaan 218520 180190 30.7 20.1 0 19.7 18.2 13 12.8 11.7 1.1 0.8
13 Stadsomvaart west 218520 180100 26.1 20.1 0 19.1 18.2 12 12.3 11.7 1.0 0.8
14 R70 noord 218470 180290 39.4 20.1 0 21.2 18.2 16 13.9 11.7 1.5 0.8
15 R70 zuid 218400 180190 33.3 20.1 0 20.2 18.2 14 13.2 11.7 1.2 0.8
18 R70  oost 218240 180130 38.5 20.1 0 21.1 18.2 16 13.8 11.7 1.4 0.8
19 Toekomststraat 218190 180070 29.7 20.1 0 19.6 18.2 13 12.7 11.7 1.1 0.8
20 R70 west 218120 180110 39.1 20.1 0 21.2 18.2 16 13.9 11.7 1.5 0.8
28 Toekomststraat Noord 218210 180020 30.2 20.1 0 19.7 18.2 13 12.8 11.7 1.1 0.8
29 Toekomststraat zuid 218220 179950 28.4 16.0 0 18.5 16.7 11 12.1 10.7 1.1 0.7
30 Stadsomvaart 218290 180020 27.1 20.1 0 19.2 18.2 12 12.4 11.7 1.0 0.8
32 Toekomststraat 218210 179860 28.4 16.0 0 18.5 16.7 11 12.1 10.7 1.1 0.7
34 Luikersteenweg oost 218210 179780 25.0 16.0 0 18.0 16.7 10 11.7 10.7 1.0 0.7
35 Luikersteenweg noord 218260 179710 24.9 16.0 0 18.0 16.7 10 11.7 10.7 1.0 0.7
36 Oude Luikerbaan 218350 179680 19.4 16.0 0 17.2 16.7 9 11.1 10.7 0.8 0.7
37 Luikersteenweg zuid 218330 179610 23.8 16.0 0 17.8 16.7 10 11.6 10.7 0.9 0.7
38 Luikersteenweg noord 218550 179290 22.4 16.0 0 17.6 16.7 9 11.4 10.7 0.9 0.7
39 Lentestraat 218620 179270 18.4 16.0 0 17.0 16.7 9 11.0 10.7 0.8 0.7
40 Luikersteenweg zuid 218610 179200 23.2 16.0 0 17.7 16.7 10 11.5 10.7 0.9 0.7
41 Luikersteenweg noord 218670 179130 23.2 16.0 0 17.7 16.7 10 11.5 10.7 0.9 0.7
43 Luikersteenweg zuid 218700 179070 23.8 16.0 0 17.8 16.7 10 11.6 10.7 0.9 0.7
44 Oude Luikerbaan noord 218800 179450 20.0 16.0 0 17.2 16.7 9 11.2 10.7 0.8 0.7
45 Kroonwinningstraat 218910 179390 18.0 16.0 0 17.0 16.7 9 10.9 10.7 0.8 0.7
46 Oude Luikerbaan zuid 218850 179290 17.9 16.0 0 16.9 16.7 9 10.9 10.7 0.7 0.7
47 Lentestraat 218740 179340 18.1 16.0 0 17.0 16.7 9 11.0 10.7 0.8 0.7
48 Kroonwinningstraat 218190 179320 18.0 16.0 0 17.0 16.7 9 11.0 10.7 0.8 0.7

grenswaarde 40.0 18 40.0 35 25.0
beoordelingswaarde 40.0 31.3 20.0 15.2
> 80% grenswaarde

locatie alternatief
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Tabel 176 : impact wegverkeer berekend voor geplande situatie-verschil basisscenario min referentie situatie(2020) 

 

NO2 
[µg/m³]

NO2 
[µg/m³] NO2 

PM10  
[µg/m³]

PM10  
[µg/m³] PM10 

PM2.5  
[µg/m³]

PM2.5  
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

Plaats Straatnaam X Y Jaargemid.
Jm achter-

grond

# Overschrij-
dingen uur 

GW Jaargemid.
Jm achter-

grond

# Overschrij-
dingen dag 

GW Jaargemid.
Jm achter-

grond Jaargemid.
Jm achter-

grond
10 Kunstlaan 218630 180110 0.6 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.1 0.0
12 Kunstlaan 218520 180190 1.0 0.0 0 0.1 0.0 0 0.2 0.0 0.1 0.0
13 Stadsomvaart west 218520 180100 1.4 0.0 0 0.2 0.0 0 0.2 0.0 0.1 0.0
14 R70 noord 218470 180290 0.5 0.0 0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 R70 zuid 218400 180190 1.4 0.0 0 0.2 0.0 0 0.1 0.0 0.1 0.0
18 R70  oost 218240 180130 1.4 0.0 0 0.3 0.0 1 0.1 0.0 0.1 0.0
19 Toekomststraat 218190 180070 2.4 0.0 0 0.4 0.0 1 0.3 0.0 0.1 0.0
20 R70 west 218120 180110 0.7 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
28 Toekomststraat Noord 218210 180020 1.7 0.0 0 0.3 0.0 1 0.2 0.0 0.0 0.0
29 Toekomststraat zuid 218220 179950 2.5 0.0 0 0.3 0.0 1 0.2 0.0 0.1 0.0
30 Stadsomvaart 218290 180020 0.5 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
32 Toekomststraat 218210 179860 2.5 0.0 0 0.3 0.0 1 0.2 0.0 0.1 0.0
34 Luikersteenweg oost 218210 179780 1.3 0.0 0 0.2 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
35 Luikersteenweg noord 218260 179710 1.4 0.0 0 0.2 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
36 Oude Luikerbaan 218350 179680 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 Luikersteenweg zuid 218330 179610 1.2 0.0 0 0.2 0.0 0 0.1 0.0 0.1 0.0
38 Luikersteenweg noord 218550 179290 0.8 0.0 0 0.2 0.0 1 0.1 0.0 0.0 0.0
39 Lentestraat 218620 179270 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
40 Luikersteenweg zuid 218610 179200 0.8 0.0 0 0.1 0.0 1 0.1 0.0 0.0 0.0
41 Luikersteenweg noord 218670 179130 0.8 0.0 0 0.1 0.0 1 0.1 0.0 0.0 0.0
43 Luikersteenweg zuid 218700 179070 0.8 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
44 Oude Luikerbaan noord 218800 179450 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
45 Kroonwinningstraat 218910 179390 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 Oude Luikerbaan zuid 218850 179290 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Lentestraat 218740 179340 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
48 Kroonwinningstraat 218190 179320 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

grenswaarde 40.0 18 40.0 35 25.0
beoordelingswaarde 40.0 31.3 20.0 15.2
impact > 3% grenswaarde

verschil basis project min referentie situatie
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Tabel 177 : impact wegverkeer berekend voor geplande situatie-verschil locatie alternatief min referentie situatie(2020) 

 

NO2 
[µg/m³]

NO2 
[µg/m³] NO2 

PM10  
[µg/m³]

PM10  
[µg/m³] PM10 

PM2.5  
[µg/m³]

PM2.5  
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

Plaats Straatnaam X Y Jaargemid.
Jm achter-

grond

# Overschrij-
dingen uur 

GW Jaargemid.
Jm achter-

grond

# Overschrij-
dingen dag 

GW Jaargemid.
Jm achter-

grond Jaargemid.
Jm achter-

grond
10 Kunstlaan 218630 180110 0.4 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
12 Kunstlaan 218520 180190 1.0 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
13 Stadsomvaart west 218520 180100 3.7 0.0 0 0.6 0.0 1 0.4 0.0 0.2 0.0
14 R70 noord 218470 180290 0.4 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 R70 zuid 218400 180190 0.7 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
18 R70  oost 218240 180130 0.9 0.0 0 0.2 0.0 1 0.1 0.0 0.0 0.0
19 Toekomststraat 218190 180070 2.4 0.0 0 0.4 0.0 1 0.3 0.0 0.1 0.0
20 R70 west 218120 180110 0.4 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
28 Toekomststraat Noord 218210 180020 1.3 0.0 0 0.2 0.0 1 0.2 0.0 0.0 0.0
29 Toekomststraat zuid 218220 179950 2.1 0.0 0 0.3 0.0 1 0.2 0.0 0.1 0.0
30 Stadsomvaart 218290 180020 0.3 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
32 Toekomststraat 218210 179860 2.1 0.0 0 0.3 0.0 1 0.2 0.0 0.1 0.0
34 Luikersteenweg oost 218210 179780 1.1 0.0 0 0.2 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
35 Luikersteenweg noord 218260 179710 1.0 0.0 0 0.2 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
36 Oude Luikerbaan 218350 179680 0.4 0.0 0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 Luikersteenweg zuid 218330 179610 0.9 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
38 Luikersteenweg noord 218550 179290 0.5 0.0 0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
39 Lentestraat 218620 179270 0.5 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.1 0.0
40 Luikersteenweg zuid 218610 179200 0.8 0.0 0 0.1 0.0 1 0.1 0.0 0.0 0.0
41 Luikersteenweg noord 218670 179130 0.9 0.0 0 0.1 0.0 1 0.1 0.0 0.0 0.0
43 Luikersteenweg zuid 218700 179070 1.0 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
44 Oude Luikerbaan noord 218800 179450 0.6 0.0 0 0.0 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
45 Kroonwinningstraat 218910 179390 0.3 0.0 0 0.1 0.0 1 0.0 0.0 0.1 0.0
46 Oude Luikerbaan zuid 218850 179290 0.2 0.0 0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Lentestraat 218740 179340 0.3 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.1 0.0
48 Kroonwinningstraat 218190 179320 0.2 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.1 0.0

grenswaarde 40.0 18 40.0 35 25.0
beoordelingswaarde 40.0 31.3 20.0 15.2
impact > 3% grenswaarde

verschil locatie alternatief min referentie situatie
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Tabel 178 : impact wegverkeer berekend voor geplande situatie- verschil locatie alternatief min basisscenario(2020) 

 

NO2 
[µg/m³]

NO2 
[µg/m³] NO2 

PM10  
[µg/m³]

PM10  
[µg/m³] PM10 

PM2.5  
[µg/m³]

PM2.5  
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

EC 
[µg/m³]

Plaats Straatnaam X Y Jaargemid.
Jm achter-

grond

# 
Overschrij-
dingen uur 

GW Jaargemid.
Jm achter-

grond

# 
Overschrij-
dingen dag 

GW Jaargemid.
Jm achter-

grond Jaargemid.
Jm achter-

grond
10 Kunstlaan 218630 180110 -0.2 0.0 0 -0.1 0.0 0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
12 Kunstlaan 218520 180190 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 -0.1 0.0 -0.1 0.0
13 Stadsomvaart west 218520 180100 2.3 0.0 0 0.4 0.0 1 0.2 0.0 0.1 0.0
14 R70 noord 218470 180290 -0.1 0.0 0 -0.1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
15 R70 zuid 218400 180190 -0.7 0.0 0 -0.1 0.0 0 0.0 0.0 -0.1 0.0
18 R70  oost 218240 180130 -0.5 0.0 0 -0.1 0.0 0 0.0 0.0 -0.1 0.0
19 Toekomststraat 218190 180070 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
20 R70 west 218120 180110 -0.3 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
28 Toekomststraat Noord 218210 180020 -0.4 0.0 0 -0.1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
29 Toekomststraat zuid 218220 179950 -0.4 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
30 Stadsomvaart 218290 180020 -0.2 0.0 0 -0.1 0.0 0 -0.1 0.0 0.0 0.0
32 Toekomststraat 218210 179860 -0.4 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
34 Luikersteenweg oost 218210 179780 -0.2 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
35 Luikersteenweg noord 218260 179710 -0.4 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
36 Oude Luikerbaan 218350 179680 0.4 0.0 0 0.1 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
37 Luikersteenweg zuid 218330 179610 -0.3 0.0 0 -0.1 0.0 0 0.0 0.0 -0.1 0.0
38 Luikersteenweg noord 218550 179290 -0.3 0.0 0 -0.1 0.0 -1 -0.1 0.0 0.0 0.0
39 Lentestraat 218620 179270 0.5 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.1 0.0
40 Luikersteenweg zuid 218610 179200 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
41 Luikersteenweg noord 218670 179130 0.1 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
43 Luikersteenweg zuid 218700 179070 0.2 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0
44 Oude Luikerbaan noord 218800 179450 0.6 0.0 0 0.0 0.0 0 0.1 0.0 0.0 0.0
45 Kroonwinningstraat 218910 179390 0.3 0.0 0 0.1 0.0 1 0.0 0.0 0.1 0.0
46 Oude Luikerbaan zuid 218850 179290 0.2 0.0 0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0
47 Lentestraat 218740 179340 0.3 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.1 0.0
48 Kroonwinningstraat 218190 179320 0.2 0.0 0 0.1 0.0 0 0.1 0.0 0.1 0.0

relevant positief effect locatie alternatief t.o.v. basisalternatief
relevant negatief effect locatie alternatief t.o.v. basisalternatief

verschil basis locatie alternatief min basis


