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5 DISCIPLINE MOBILITEIT 

5.1 AANPAK DISCIPLINE 

5.1.1 Juridische en beleidsmatige context 

ONTWERP MOBILITEITSPLAN VLAANDEREN   

(17 oktober 2003,  nieuw Mobiliteitsplan Vlaanderen voorlopig vastgesteld op 25 oktober 2013).   

Het mobiliteitsplan bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. Dit plan vormt een algemeen 

kader voor het mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in Vlaanderen. Hierbij worden doelstellingen en beleids-

voornemens inzake verkeersveiligheid geformuleerd. Het plan tracht de bereikbaarheid van steden en dorpen te 

garanderen, iedereen gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te geven, de verkeersveiligheid te vergroten, een leef-

bare mobiliteit te realiseren en de milieuvervuiling terug te dringen.  

  

GEMEENTELIJKE MOBILITEITSPLANNEN  

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart gebracht en wor-

den samenhangende verkeersmaatregelen en ruimtelijke en ondersteunende maatregelen voorgesteld, die na-

dien in concrete acties worden omgezet. Het mobiliteitsplan van de gemeente Bocholt werd na een sneltoets in 

2008 verbreed en verdiept. Op 25 oktober 2012 werd het nieuwe mobiliteitsplan goedgekeurd door de gemeen-

teraad. Hieruit worden o.a. de wegencategorisering, het lokaal fietsroutenetwerk, het vrachtroutenetwerk en de 

gewenste snelheden gepuurd.  

  

PROJECTNOTA VOOR DE HERINRICHTING VAN HET 6-ARMEN KRUISPUNT KAULILLE (VERSIE 31 MAART 2016)  

Gelet op de moeilijke en onveilige verkeersafwikkeling wordt een herinrichting voorbereid voor het kruispunt van 

volgende wegen : N747 Steenweg op Kleine Brogel, Kettingbrugweg, N747 Fabriekstraat, Kaulillerdorp, Bosschel-

weg en Lillerbaan. De projectnota verkreeg op 9/5/2016 een gunstig kwaliteitsadvies. 

De herinrichting is kort beschreven in par. 5.2.1.1.  Die paragraaf omvat ook een schets (figuur 5.1.7) 
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BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK  

Dit netwerk wordt beheerd door de provincie en geeft aan welke assen een bovenlokale functie hebben / verdie-

nen voor fietsers. De impact van bijkomende vrachtverkeer op deze fietsroutes is relevant. 

 

TOERISTISCH-RECREATIEF FIETSROUTENETWERK  

Dit netwerk wordt beheerd door de provincie en geeft aan welke wegen een toeristisch-recreatieve functie heb-

ben voor fietsers.  
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5.1.2 Scoping naar effectgroepen en ingreep-effectrelaties 

 

Volgende effectgroepen worden in het kader van voorliggend plan en m.b.t. de discipline mobiliteit relevant ge-

acht1:   

• De effectgroep ‘Doorstroming en duurzame modaliteit’  

• De effectgroep ‘Verkeersveiligheid’  

• De effectgroep ‘Verkeersleefbaarheid’ 

 

                                                           

1 Enkel de deelingreepgroepen die voor verkeersgeneratie zorgen hebben een relatie met de effectgroepen binnen de disci-

pline mobiliteit. 
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Figuur 5.1.1 : Ingreep-effectenschema voor de discipline mobiliteit 
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5.1.3 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied omvat alle wegsegmenten en kruispunten waarvoor verwacht wordt dat het plan een niet te 

verwaarlozen impact kan hebben, zowel in de aanleg- en exploitatiefase en de nabestemmingsfase. Dit omvat 

voornamelijk een impact gerelateerd aan een verhoging van de verkeersintensiteiten en wijziging van verkeers-

stromen, zowel op het lokale wegennet als het bovenlokale wegennet. 

 

De verkeersgeneratie wordt uitgezet ten opzichte van scenario’s inzake afwikkeling (modal split, actieradius, rich-

tingen en netwerk waarover het zand wordt afgevoerd). Het studiegebied is daarom ruimer dan het plangebied 

zelf en wordt op verschillende schaalniveaus uitgewerkt : het lokale niveau (lokaal netwerk, kruispunten, situatie 

aan de kaaien, …), maar ook het regionale niveau (het verkeersnetwerk tot waar mogelijke negatieve effecten 

zich voordoen). De situatie op het bestaande verkeersnetwerk wordt bekeken aan de hand van beschikbare tel-

gegevens.  

 

In het centrum van Kaulille komen een 6-tal wegen samen, namelijk de N747-Fabriekstraat, de Kettingsbrugweg, 

de Lillerbaan, de N747-Steenweg op Kleine Brogel, de Bosschelweg en Kaulillerdorp. De mogelijke effecten op 

deze wegen worden onderzocht. Ook de woonstraten tussen de Fabriekstraat en de Kettingsbrugweg worden 

beschouwd, aangezien dit mogelijke sluiproutes zijn voor voertuigen.  

 

De effecten nemen, omwille van de spreiding van het verkeer, af met de afstand tot het plangebied. Omwille van 

de selecties in het mobiliteitsplan qua vrachtroute en de aard van de ontwikkeling is de route N747 – N76 – N73 

relevant. Deze route wordt, voor zover de effecten niet verwaarloosbaar zijn (omwille van het voorgaande), mee-

genomen. 
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Figuur 5.1.2 : Afbakening studiegebied 
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5.1.4 Methodiek en beoordeling per effectgroep 

 

De cumulatieve effecten van de zandontginning en de nabestemming worden geanalyseerd vanuit de mogelijke 

toekomstige verkeersgeneratie van het geïntegreerd planalternatief en dit voor de tijdsvensters die in de planbe-

schrijving zijn geschetst en die de zandontginningen en de nabestemming cumulatief omspannen. De planbe-

schrijving omvat een hypothese van modale verdeling over waterwegvervoer en wegvervoer, evenals een worst 

case aanname m.b.t. vervoer over de weg.  Beiden worden doorgerekend zodat de facto een ‘vork’ in beeld ge-

bracht wordt.  

Over de hoeveelheden gegenereerd verkeer ingevolge de zandontginningen, de modale verdeling en de bestem-

mingen zijn hypothesen geformuleerd in het deel planbeschrijving.  

Na toebedeling van verkeersintensiteiten van de verwachte transportstromen op de weg wordt nagegaan welke  

effecten er zijn op het wegennet en wordt de draagkracht (doorstroming, veiligheid en leefbaarheid) van het 

huidige wegennet (en vooral de knooppunten) geëvalueerd.  

 

De effectbeoordeling onderzoekt ook de effecten van de uitbreiding van het huidige bedrijventerrein. Voor de 

inschatting van het woon-werkverkeer en transportbewegingen baseren we op kennis van het functioneren van 

regionale gemengde bedrijventerreinen en vergelijken we met gekende gegevens van het bestaande bedrijven-

terrein en aldaar gevestigde bedrijven.   

De beoordeling bekijkt eveneens de eventuele mobiliteitseffecten van de nabestemming dagrecreatie en verblijfs-

recreatie. Voor de raming van de verkeersgeneratie wordt gesteund op kencijfers en cijfermateriaal van vergelijk-

bare locaties.   

 

De effecten worden besproken op basis van groepen van criteria en parameters zoals weergegeven in tabel 5.1.1. 
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Tabel 5.1.1 : Effectgroepen, criteria en parameters gehanteerd bij de effectbeschrijving van de discipline mobiliteit 

Effectgroep Criterium Parameters 

Doorstroming  en duurzame  modali-

teit  

Verkeersintensiteit, modal split Verkeersgeneratie in relatie tot de huidige capa-

citeit en intensiteit volgens vervoerswijze (weg-

vakken en knooppunten) en volgens categorise-

ring en functie van de weg) 

Verkeersveiligheid Risico op ongevallen  op  de  weg, woon-

omgeving,  

op de kaaien… 

Potentiële conflictpunten (in relatie tot de cate-

gorie van de weg)  

Conflictmogelijkheden op de waterweg (plezier-

vaart)  

Conflictpunten met recreatief fietsverkeer (langs 

bijvoorbeeld het kanaal) 

Verkeersleefbaarheid Hinder Sluipverkeer  

Verkeersdruk  

Oversteekbaarheid van de weg 

 

In het beoordelingskader geven we bijzondere aandacht aan de mogelijke duurzame modal split bij de verkeers-

afwikkeling van de ontginning (waterweg) en de veiligheid naar de overige weggebruiker en vooral zwakke weg-

gebruiker. 

 

OMGANG MET TIJDSSITUATIES / FASERINGSVARIANTEN  

In de verschillende tijdssituaties is er een andere cumulatie en wederzijdse beïnvloeding van enerzijds het aan de 

ontginning gerelateerde verkeer (dat constant is gedurende de volledige ontginningsduur) en anderzijds het in-

dustriële verkeer en recreatieve verkeer.  

  

OMGANG MET SCENARIO’S  

Het scenario ’gewestplanalternatief’ is op vlak van mobiliteit sterk afwijkend van het geïntegreerd planalternatief 

en zal dus afzonderlijk worden besproken. Het scenario ‘maximale ontginning’ levert geen ander beeld naar ge-

genereerde mobiliteit maar wel een langere tijdsduur voor de ontginning (en dus het ontginningsverkeer).  
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OMGANG MET OPVULLING MET ZUIVERE GRONDOVERSCHOTTEN  

Aanvulling met zuivere gronden is geen uitgangspunt (er wordt bij de grondbalansen en bij de uittekening van de 

landaanwinning niet van uit gegaan) maar wel een opportuniteit (een duurzame aanvoer per schip is mogelijk en 

bijkomende maatschappelijke meerwaarden kunnen met deze grondoverschotten worden gerealiseerd in de 

groeve).  

Bij aanvulling met externe grondoverschotten zal de hoeveelheid gegenereerd verkeer stijgen, per schip of per 

vrachtwagen, in de mate het niet gaat over gecombineerd verkeer (heen- en retourvrachten). Eventuele aan-

dachtspunten en randvoorwaarden vanuit mobiliteit zullen dan ook worden besproken. 

 

5.1.4.1 Effectgroep ‘Doorstroming en duurzame mobiliteit’ 

METHODIEK 

In dit plan zijn het effect op de doorstroming en de duurzame modaliteit sterk gelinkt.  Immers hoe meer zand 

afgevoerd kan worden via de binnenvaart, hoe minder vrachtwagens er nodig zijn op de weg. Het beoordelings-

kader is dan ook gebaseerd op de doorstroming (en het effect op de doorstroming). Kwalitatief wordt de mate 

van duurzaamheid toegevoegd aan de beoordeling. 

De I/C-verhouding, ook wel de verzadigingsgraad genoemd, is de verhouding tussen de intensiteit (in pae/uur) en 

de capaciteit. Waar mogelijk wordt deze verhouding bepaald op kruispuntniveau. Dit is bijvoorbeeld het geval 

voor de geplande ovonde in Kaulille-centrum. Deze wordt beoordeeld aan de hand van de methode Bovy. 

Echter indien geen gegevens beschikbaar zijn omtrent kruispunten wordt dit op wegvakniveau toegepast, waarbij 

de wegvakcapaciteit in relatie gesteld wordt tot de infrastructurele en omgevingskenmerken van het betreffende 

wegvak. 

Zolang de I/C-verhouding kleiner is dan 80%, wordt een vlotte doorstroming gegarandeerd. Verder wordt een I/C-

verhouding van 100% als een structureel doorstromingsprobleem beschouwd. 

De waarden die worden gehanteerd om de capaciteit van een wegvak in te schatten, zijn weergegeven in tabel 

5.1.2. Het beoordelingskader volgt in tabel 5.1.3. 
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Tabel 5.1.2 : Capaciteit op wegvakniveau 

Wegcategorie Omschrijving Theoretische capaciteit (pae/u) per richting 

Primair  2x2  

zonder kruispunten 

3.600 

Primair 2 x 2 

Beperkt aantal kruispunten 

3.000 

Secundair  

(hoofdinvalsweg) 

2x2 met groot aantal kruispunten 2.200 

 2x1 met weinig tot geen kruispunten en schei-

ding van verkeerdeelnemers 

1.000 

Stedelijke hoofdstraat 2x1 groot aantal kruispunten en scheiding ver-

keersdeelnemers 

900 

Lokale verbindingsweg 

Interne ontsluitingsweg 

2x1 groot aantal kruispunten 600 

Wijkverzamelweg 1x2 in bebouwde kom groot aantal kruispunten 600 

Woonstraat 2x1 geen scheiding verkeersdeelnemers 600 
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BEOORDELINGSKADER 

Tabel 5.1.3 : Beoordelingskader voor de effectgroep ‘Doorstroming en duurzame mobiliteit’ 

Verzadigingsgraad  

toekomstige situatie 

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

Toename verzadigingsgraad Verschil < 

5%-punt 

Afname verzadigingsgraad 

> 50%-

punt 

20 à 

50%-

punt 

10 à 

20%-

punt 

5 à 10%-

punt 

5 à 10%-

punt 

10 à 

20%-

punt 

20 à 

50%-

punt 

> 50%-

punt 

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

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

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

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

 

 

5.1.4.2 Effectgroep ‘Verkeersveiligheid’ 

METHODIEK 

Om het effect van de toename van de verkeersintensiteiten op de verkeersveiligheid te kennen, zijn een aantal 

aspecten van belang.  

• Een eerste aspect is of de routing al dan niet door woonkernen / langs woonlinten gaat, en dit los van het 

gegeven of de maximale intensiteiten in functie van de verkeersleefbaarheid worden overschreden.  

• Een tweede aspect is de interactie tussen vrachtverkeer (en verlading binnenvaart) en fietsers. Deze in-

teractie is in het bijzonder negatief wanneer het een route uit het fietsroutenetwerk betreft en er geen 

optimale fietsvoorzieningen zijn.  

• Specifiek voor dit plan-MER wordt ook de mogelijke impact op de verkeersveiligheid op de waterwegen 

meegenomen. 

• Als laatste aspect is er de verhouding van het aantal vrachtwagens ten overstaan van het totale aantal 

voertuigen. Het aandeel vrachtverkeer blijft bij voorkeur onder de 10 à 15 %. Hierbij wordt rekening ge-

houden met het vrachtroutenetwerk zoals opgenomen in het mobiliteitsplan Bocholt. 
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BEOORDELINGSKADER 

Op basis van de voorgaande elementen wordt een kwalitatieve beoordeling toegevoegd (zie tabel 5.1.4). 

Tabel 5.1.4 : Beoordelingskader voor de effectgroep ‘Verkeersveiligheid’ 

Effect ten opzichte van referentie Beoordeling 

Aanzienlijk positief effect +++ 

Positief effect ++ 

Beperkt positief effect + 

Geen of verwaarloosbaar effect 0 

Beperkt negatief effect - 

Negatief effect -- 

Aanzienlijk negatief effect --- 

 

 

5.1.4.3 Effectgroep ‘Verkeersleefbaarheid’ 

METHODIEK 

Om de verkeersleefbaarheid te beoordelen wordt een onderscheid gemaakt in gebruik of belasting (drukte-

beeld).  

De wijziging in gebruik en belasting wordt gehanteerd om de effecten t.a.v. verkeersleefbaarheid te beoordelen.  

• Verkeersintensiteiten tussen 300 pae/uur en 600 pae/uur in beide richtingen worden als normale intensitei-
ten in de spits beschouwd voor dit type van wegen.  

• Wegen met een lagere intensiteit, onder de 300 pae/uur, hebben een rustig karakter.  

• Wegen met een belasting van meer dan 600 pae/uur worden als druk beschouwd.  

• Wegen met een belasting van meer dan 900 pae/uur als zeer druk.  

Tabel 5.1.5 geeft een samenvattend overzicht. 

Tabel 5.1.5 : Beoordeling verkeersleefbaarheid (bron : expert judgement gehanteerd in tal van plan-MER’s) 

Lokale weg Verkeersintensiteit tijdens de spits (beide richtingen samen) 

Zeer druk Meer dan 900 pae/uur 

Druk Tussen 600 en 900 pae/uur 

Normaal Tussen 300 en 600 pae/uur 

rustig Minder dan 300 pae/uur 
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BEOORDELINGSKADER 

Het beoordelingskader houdt rekening met :  

• Het huidig gebruik van de weg : rustig, normaal, druk of zeer druk 

• De relatieve stijging of daling van de verkeersintensiteiten op deze wegen als gevolg van het plan 

• Het overschrijden van de leefbaarheidsdrempel van 1.200 pae/uur (beide richtingen samen) 

 

De beoordeling van positieve en negatieve effecten is verder gebaseerd op het volgende :  

• Bij een daling van de verkeersintensiteit op de lokale wegen, speelt de huidige verkeersdruk een rol. Hoe 

hoger de verkeersdruk, hoe hoger dat het procentuele verschil in belasting doorweegt in het beoorde-

lingskader. Met andere woorden : een beperkte daling van verkeer op een drukke of zeer drukke weg, 

weegt meer door dan op een rustige weg. 

• Bij een stijging van de verkeersintensiteiten wordt eveneens rekening gehouden met de huidige belasting. 

Anderzijds dient de toename van verkeer ook in perspectief te worden gezien : lokale wegen I of II zijn 

wegen die een belangrijke rol vervullen in de ontsluiting op lokaal vlak. Wanneer het verkeer op deze 

wegen toeneemt, betekent dit dat ze hun rol beter kunnen vervullen. De drempelwaarden voor de inde-

ling van de verschillende categorieën zijn hierbij maatgevend. Zoals de intensiteiten beneden de 600 

pae/uur blijven, wordt dit als normaal beschouwd voor dit type van weg (neutraal effect). Bij intensiteiten 

hoger dan 600 pae/uur is er een matig effect (druk verkeer), bij meer dan 900 pae/uur een negatief effect 

(zeer druk verkeer). Overschrijding van de leefbaarheidsdrempel, 1200 pae/uur, betekent in alle gevallen 

een zeer negatief effect. 

Het beoordelingskader is weergegeven in tabel 5.1.6. 

Verkeersleefbaarheid is per definitie een subjectief gegeven. De ene persoon ervaart het verkeer voor de deur 

anders dan de andere. Een relatieve toename is daarom toch wel van belang. Als je in een rustige straat woont, 

is het effect van een toename van het verkeer groter dan als je in een drukkere straat woont. 
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Tabel 5.1.6 : Beoordelingskader voor de effectgroep ‘Verkeersleefbaarheid’ 

 

Noot:  

De beoordelingstabel voor de effectgroep verkeersleefbaarheid werd bijgestuurd in vergelijking met deze opge-

nomen in de kennisgevingsnota. Reden daarvoor ligt in het feit dat dit plan verkeer genererend is en niet verkeer 

dragend. Bij verkeer dragende plannen (bv. omleidingswegen) worden naar alle waarschijnlijkheid positieve ef-

fecten verwacht qua verkeersleefbaarheid op omliggende wegen. Bij verkeer genererende plannen is dit niet het 

geval. Bijkomend verkeer zal voor afname van de verkeersleefbaarheid zorgen. De mate van afname wordt ge-

toetst op basis van voorliggend kader. 

Mogelijke milderende maatregelen kunnen wel voor een verbetering van de verkeersleefbaarheid zorgen. 

  

Rustig Normaal Druk Zeer druk Beoordeling 

Nvt Daling van meer dan 50% Daling van meer dan 40% Daling van meer dan 30% +++ 

Daling van meer dan 40% Daling tussen 30 en 50% Daling tussen 25 en 40% Daling tussen 20 en 30% ++ 

Daling tussen 20 en 40% Daling tussen 15 en 30% Daling tussen 10 en 25% Daling tussen 10 en 20% + 

Daling of stijging van minder 

dan 20% of stijging tot 300 

pae/uur (normaal) 

Daling of stijging van min-

der dan 15% of stijging tot 

600 pae/uur (normaal) 

Daling of stijging van min-

der dan 10%. 

Daling of stijging van min-

der dan 10%  

0 

Stijging tot 900 pae/uur 

(druk)  of stijging tussen 20 

en 40% 

Stijging tot 900 pae/uur 

(druk)  of stijging tussen 

15 en 30% 

Stijging tot 900 pae /uur 

(zelfde categorie) of stij-

ging tussen 10 en 25% 

Stijging van 10% tot 30% - 

Stijging tot boven 900 

pae/uur (zeer druk) , geen 

overschrijding van leefbaar-

heidsdrempel (1200 

pae/uur)  of stijging van 

meer dan 40% 

Stijging tot boven 900 

pae/uur (zeer druk) , geen 

overschrijding van leef-

baarheidsdrempel (1200 

pae/uur) of stijging tussen 

30 en 50% 

Stijging tot boven 900 

pae/uur (zeer druk) , geen 

overschrijding van leef-

baarheidsdrempel (1200 

pae/uur) of stijging tussen 

25 en 40% 

Stijging van meer dan 

30%), geen overschrijding 

van leefbaarheidsdrempel 

(1200 pae/uur) 

-- 

Overschrijding van leefbaar-

heidsdrempel (1200 

pae/uur)  

 

Overschrijding van leef-

baarheidsdrempel (1200 

pae/uur) of stijging van 

meer dan 50% 

Overschrijding van leef-

baarheidsdrempel (1200 

pae/uur)  of stijging van 

meer dan 40% 

Overschrijding van leef-

baarheidsdrempel (1200 

pae/uur) 

--- 
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5.2 BESCHRIJVING VAN DE REFERENTIESITUATIE(S) 

5.2.1 Beschrijving bestaande toestand 

5.2.1.1 Beschrijving referentiesituatie op macro- en mesoniveau 

De huidige verkeerssituatie wordt beschreven op volgende vlakken: 

• verkeers- en vervoersinfrastructuur (inclusief geplande infrastructuur), 

• beschrijving en categorisering mobiliteitsnetwerken (wegen, zwaar verkeer, fietsen, openbaar vervoer, 

binnenvaart, …) 

• verkeersstromen (verkeersintensiteit, doorstroming, wegcapaciteit, ..) 

• verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid. 

 

De beschrijving van de huidige verkeerssituatie gebeurt op basis van orthofoto’s, kaartmateriaal, tellingen ont-

vangen van MOW en (kwalitatieve) informatie uit het mobiliteitsplan en structuurplannen. Voor de beschrijving 

van de referentiesituatie gaat aandacht uit naar de verschillende vervoersmodi. 

 

VERKEERS- EN VERVOERSINFRASTRUCTUUR 

De weginfrastructuur op wegvakniveau wordt besproken op basis van de huidige toestand. Voor het belangrijkste 

kruispunt, het 6-armen kruispunt in Kaulille centrum wordt het goedgekeurde ontwerp van de ovonde gehan-

teerd. MOW gaf aan dat men deze wenst te realiseren op korte termijn. 

De Kettingbrugweg heeft een 1x2-profiel met aanliggende, smalle fietspaden (niet-conform). De maximumsnel-

heid bedraagt 70km/u in het onbebouwde, beboste gedeelte. Verkeer in de Kettingbrugweg heeft voorrang op 

de zijstraten (B15). 

 

De bebouwing start ter hoogte van het kruispunt met de Belgebergstraat. Hier start ook de bebouwde kom. Het 

kruispunt is verhoogd aangelegd, als poortconstructie. 
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Figuur 5.2.1 : Kettingbrugweg: links: buiten bebouwde kom, rechts: begin bebouwde kom 

 

 

De Lillerbaan heeft een 1x2-profiel met aanliggende, smalle fietspaden (niet-conform). Er is veel bebouwing aan-

wezig. De bebouwde kom eindigt op ongeveer 250 m ten noorden van de N747. Ten noorden hiervan bedraagt 

de maximumsnelheid 70km/u. Het wegbeeld en de omgeving wijzigen echter niet. Verkeer in de Lillerbaan heeft 

voorrang op de zijstraten (B15). 

 

Figuur 5.2.2 : Lillerbaan 
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De N747 - Steenweg op Kleine Brogel heeft een 1x2-profiel met aanliggende, gemarkeerde fietspaden (niet-con-

form). De snelheid bedraagt 50km/u tot het einde van de bebouwde kom, ter hoogte van het iets bochtigere 

gedeelte. Buiten de bebouwde kom is de maximumsnelheid 70km/u. Buiten de bebouwde kom neemt de bebou-

wing stelselmatig af. Ten westen van de Winterdijkweg is er geen bebouwing meer. De Steenweg op Kleine Brogel 

is een voorrangsweg (B9).  

 

Figuur 5.2.3 : N747-Steenweg op Kleine Brogel 

  

 

De Bosschelweg heeft een 1x2-profiel met deels vrijliggende gecombineerde fiets-voetpaden. Verkeer in de Bos-

schelweg heeft voorrang op de zijstraten (B15). Startend aan de N747 bedraagt de maximumsnelheid 50km/u 

(bebouwde kom). Ongeveer vanaf de Steenakkerstraat is er een lang verhoogd plateau (30km/u, omgeving 

school). Dit verkeersplateau eindigt ter hoogte van de Molenstraat. Het kruispunt met de Jasperslaan is eveneens 

verhoogd aangelegd. De Bosschelweg kent veel residentiële bebouwing. De bebouwde kom eindigt aan de 

Erkstraat. 
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Figuur 5.2.4 : Bosschelweg 

 

 

Kaulillerdorp heeft een 1x2-profiel met fietspaden. Ter hoogte van het Neverplein is er een verhoogd plateau, net 

als aan de school (variabele zone 30). De bebouwde kom eindigt aan het Donkelstraatje. Kaulillerdorp kent veel 

residentiële bebouwing en centrumfuncties. Verkeer in Kaulillerdorp heeft voorrang op de zijstraten (B15). 

 

Figuur 5.2.5 : Kaulillerdorp 
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De Fabriekstraat vormt de verbinding met Lozen en kent een 1x2-profiel met smalle gemarkeerde fietspaden. 

Startend aan de toekomstige ovonde is er veel residentiële bebouwing. Ten oosten  van de Grote Heidestraat is 

er amper bebouwing en gaat het om een bosrijke omgeving. De bebouwde kom eindigt op circa 100 m ten oosten 

van de toekomstige ovonde. Ten oosten hiervan geldt 70km/u als maximumsnelheid. Het wegprofiel is constant 

en wijzigt dus niet ter hoogte van snelheidsovergangen of ruimtelijke overgangen. De Fabriekstraat is een voor-

rangsweg (B9). 

 

Tussen de Fabriekstraat en de Kettingbrugweg liggen enkele woonstraten zoals de Dorperheideweg en Belgeberg-

straat. Hier geldt een vrachtverbod +5t uitgezonderd plaatselijk verkeer. 

 

Figuur 5.2.6 : Fabriekstraat 
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GEPLANDE OVONDE 

AWV voorziet een omvorming van het 6-armen kruispunt in Kaulille centrum tot een 5-taksovonde, waarbij de 

Lillerbaan ondergeschikt zal aantakken op de Steenweg op Kleine Brogel. De ovonde heeft 1 rijstrook. De fietspa-

den zijn vrij liggend en uit de voorrang voorzien. 

Tijdens de ontwerptekstbespreking werd door MOW aangegeven dat de aanleg van deze rotonde op het pro-

gramma staat. 

 

Figuur 5.2.7 : Ontwerp ovonde (bron: projectnota Herinrichting 6-armen kruispunt Kaulille, AWV Limburg) 
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BESCHRIJVING NETWERKEN EN CATEGORISERING 

Wegcategorisering 

Om de bestaande wegenstructuur te kunnen optimaliseren, het verkeer op een duidelijke manier te structureren 

en de wegen in te kunnen richten naar de functie die ze hebben, wordt een categorisering doorgevoerd. De wegen 

worden ingedeeld in categorieën. Het uitgangspunt voor die indeling is hun gewenste functie. De categorisering 

is gebaseerd op het selectief prioriteit geven aan ofwel de bereikbaarheid ofwel de leefbaarheid. Er worden drie 

functies onderscheiden: verbinden, verzamelen – ontsluiten en toegang geven tot de aanpalende percelen. In het 

RSV worden de hoofdwegen en primaire wegen geselecteerd, in het RSPL de secundaire wegen. De selectie van 

lokale wegen behoort toe aan de gemeenten en steden. 

 

In het mobiliteitsplan van de gemeente Bocholt worden de volgende selecties opgenomen (relevant voor plange-

bied) – zie ook figuur 5.2.8 : 

• Primaire wegen type II (verzamelen op Vlaams niveau) 

o N73 

• Secundaire weg type I (verbinden op regionaal niveau) 

o N76 (suggestie van gemeente Bocholt gekoppeld aan een omleidingsweg voor Lozen, niet gese-

lecteerd in RSPL) 

• Lokale weg type I (verbinden op lokaal niveau) 

o N747 – Fabriekstraat – Steenweg op Kleine Brogel 

o Lillerbaan 

o Bosschelweg 

o Kaulillerdorp 

• Lokale weg type II (verzamelen op lokaal niveau) 

o Kettingbrugweg 

o Dorperheideweg 
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Figuur 5.2.8 : Wegencategorisering (bron: mobiliteitsplan Bocholt) 
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Zwaar vervoer 

In het mobiliteitsplan werden routes voor zwaar verkeer uitgewerkt, op basis van het Ontwerp Vrachtroutenet-

werk Limburg, dat door het Vlaams Gewest opgesteld werd. Dit laatste is niet definitief goedgekeurd. 

 

Volgende selecties zijn relevant – zie ook figuur 5.2.9: 

• Vrachtroute I (schakels noodzakelijk om de attractiezones op mesoniveau te verbinden met hoofdvracht-

routenetwerk) 

o N747 Fabriekstraat tussen Lozerstraat en toekomstige aansluiting bedrijvenzone Kaulille (export-

gerichte brouwerij en toekomstige zandwinning en uitbreiding) 

o N747 Lozerstraat  

o N73 

• Vrachtroute III (Koppelstukken die noodzakelijk zijn om het netwerk te vervolledigen) 

o N76 Hamonterweg  

o N76 Lozerheide 

• Lokale vrachtroutes (voorkeursroutes naar lokale bedrijven/bedrijventerreinen, vertrekkende vanaf een 

vrachtroute I,II of III) 

o Kettingbrugweg  

o N747 Fabriekstraat tussen toekomstige aansluiting bedrijvenzone Kaulille kruispunt Kaulillerdorp  

o N747 Steenweg op Kleine Brogel tussen ‘Oude Kazerne’ en kruispunt Kaulillerdorp  

o Kaulillerdorp 
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Figuur 5.2.9 : Routes zwaar vervoer (bron: mobiliteitsplan Bocholt) 
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Fietsnetwerk 

In het mobiliteitsplan Bocholt is het fietsroutenetwerk opgenomen, gebaseerd op het Bovenlokaal Functioneel 

Fietsroutenetwerk – zie figuur 5.2.10. 

 

• Functionele fietsroute 

o Kettingbrugweg 

o N747 – Fabriekstraat – Steenweg op Kleine Brogel 

o Lillerbaan 

o Bosschelweg 

o Kaulillerdorp 

• Alternatief functionele fietsroute 

o Oostelijke oever van het kanaal Bocholt – Herentals ten noorden van de Fabriekstraat 
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Figuur 5.2.10 : Functioneel fietsroutenetwerk(bron: mobiliteitsplan Bocholt) 
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Naast de functionele fietsroute zijn ook de toeristisch-recreatieve fietsroutes van belang. De oostelijke en weste-

lijke oever van het kanaal blijken hier onderdeel van uit te maken (zie figuur 5.2.11). 

Figuur 5.2.11 : Toeristisch-recreatief fietsroutenetwerk(bron: fietsnet) 
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Openbaar vervoer 

De relevante buslijnen maken gebruik van de Kettingbrugweg, Kaulillerdorp, de Bosschelweg en de Lillerbaan. Het 

gaat om lijnen 8 (Genk-Overpelt), 48 (Hasselt-Peer-Hamont/Neerpelt) en 183 (Genk-Bree sneldienst). Daarnaast 

wordt het gebied bediend door belbus 746. 

Lijnen 8 en 48 hebben een uurfrequentie in de daluren en halfuurfrequentie tijdens de spitsuren. Sneldienst 183 

rijdt enkel in de spitsen. 

Het netwerk openbaar vervoer is weergegeven in figuur 5.2.12. 

Figuur 5.2.12 : Netwerk openbaar vervoer (bron: De Lijn) 
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Binnenvaart 

Het projectgebied ligt langs het kanaal Bocholt – Herentals. Het kanaal heeft een totale lengte van 57 km. Het 

beginpunt ligt in Bocholt en het eindpunt in Herentals. Het kanaal is bevaarbaar voor schepen tot 600 ton. De 

maximum toegelaten vaarsnelheid is 7 km/u. 

Het netwerk binnenvaart is weergegeven in figuur 5.2.13. 

Figuur 5.2.13 : Netwerk binnenvaart (bron: nv De Scheepvaart) 
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VERKEERSSTROMEN (VERKEERSINTENSITEIT, WEGCAPACITEIT, DOORSTROMING) 

In het kader van het studiewerk voor de ovonde in Kaulille-Dorp werden kruispunttellingen uitgevoerd. De avond-

spits bleek maatgevend. De totale kruispuntbelasting bedraagt 1.498 pae/u (op 3 juni 2014). In figuur 5.2.14 is 

het stroomdiagram van het kruispunt in Kaulille-Centrum weergegeven. 

Figuur 5.2.14 : Stroomdiagram Kaulille Centrum avondspits in pae/u (bron: Startnota Herinrichting 6-armen kruispunt Kaulille, AWV Lim-

burg) 
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In de startnota werd op basis van een microsimulatie aangetoond dat de ovonde-oplossing voldoende capaciteit 

heeft om de intensiteiten te verwerken. Dit wordt bevestigd door een berekening volgens de methode Bovy (zie 

tabel 5.2.1), waaruit blijkt dat de I/C-verhouding op kruispuntniveau 57 % bedraagt. 

Tabel 5.2.1 : Capaciteitstoets ovonde tijdens de avondspits voor de referentietoestand 

 

 

De I/C-verhouding kan ook op wegvakniveau bepaald worden (zie tabel 5.2.2). De wegvakcapaciteit wordt inge-

schat op 600 pae/u (zie eerder). De avondspits blijkt maatgevend op basis van de beschikbare tellingen. De grens 

van 80 % wordt niet overschreden. Kaulillerdorp blijkt het drukst, vooral richting Bocholt. 

Tabel 5.2.2 : Doorstroming op wegvakniveau referentietoestand avondspitsuur (1/4/2010, bron: : Startnota Herinrichting 6-armen kruis-

punt Kaulille, AWV Limburg) 

 

  

alfa beta gamma Xen Xri Den Nen Capaciteit I/C Praktische

s/pae pae rotonde rotonde reserve (90%)

1-strooksrotonde 

tak A= Kettingbrugweg 0,2 0,95 1 21% 49% 4,2 0 2645 57% 1,59

tak B= Fabrieksstraat 0,2 0,95 1 32% 57% 5,0 0

tak C= Kaulillerdorp 0,2 0,95 1 31% 51% 4,1 0

tak D= Bosschelweg 0,2 0,95 1 7% 40% 3,5 0

tak E= Steenweg op Kleine Brogel / Lillerbaan 0,2 0,95 1 47% 54% 3,6 1

Wegvak Rijrichting Intensiteit Capaciteit I/C 

Kettingbrugweg Richting Kaulille 200 600 33,3% 

Richting Hamont 136 600 22,7% 

Lillerbaan Richting Kaulille 240 600 40,0% 

Richting Sint-Huibrechts-Lille 258 600 43,0% 

Steenweg op Kleine Brogel Richting Kaulille 396 600 66,0% 

Richting Kleine Brogel 289 600 48,2% 

Bosschelweg Richting Kaulille 66 600 11,0% 

Richting Grote Brogel 136 600 22,7% 

Kaulillerdorp Richting Kaulille 325 600 54,2% 

Richting Bocholt 476 600 79,3% 

Fabriekstraat Richting Kaulille 307 600 51,2% 

Richting Lozen 212 600 35,3% 
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VERKEERSLEEFBAARHEID 

De avondspits blijkt maatgevend qua intensiteiten. De verkeersleefbaarheid van de referentietoestand wordt dan 

ook hierop beoordeeld (zie tabel 5.2.3). 

Tabel 5.2.3 Inschaling verkeersleefbaarheid referentietoestand 

 

 

 

  

Wegvak Intensiteit (beide richtingen samen) Inschaling 

Kettingbrugweg 336 Normaal 

Lillerbaan 498 Normaal 

Steenweg op Kleine Brogel 685 Druk 

Bosschelweg 202 Rustig 

Kaulillerdorp 801 Druk 

Fabriekstraat 519 Normaal 
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5.2.2 Beschrijving ontwikkelingsscenario’s 

5.2.2.1 Autonome evolutie 

 

In 2016 werd een systeem van kilometerheffing voor vrachtverkeer ingevoerd. In de ruime omgeving van het 

plangebied werden de E313 en de E314 opgenomen. In bepaalde delen van Vlaanderen merkt men een stijging 

van het vrachtverkeer op wegen waar geen kilometerheffing betaald moet worden (sluipverkeer). Om deze effec-

ten te analyseren heeft het Vlaams Gewest tellingen uitgevoerd voor en na de invoering van het systeem. Navraag 

bij MOW leerde dat in de omgeving van het plangebied enkel de tellingen voor de invoering al uitgevoerd zijn. De 

tellingen na de invoering zijn nog niet uitgevoerd. MOW geeft echter aan dat omwille van de zeer grote maas-

wijdte (E314 – E313 – E34) het risico op dergelijk sluipverkeer zeer beperkt is. Het tijdsverlies weegt immers niet 

op tegen het vermijden van de kilometerheffing. 

 

Op basis van gegevens van het Federaal Planbureau (transportmodel PLANET V3.3) kan een indicatie van de te 

verwachte autonome groei van het verkeer verkregen worden. Dit komt neer op een toename van ongeveer 

1,12% per jaar. 

 

Tabel 5.2.4 Verwachte toename wegverkeer (bron: Federaal Planbureau) 

 2012 2020 2025 2030 

Wegverkeer (miljard voertuigkilometer per jaar) 100,2 111,3 117,5 122,5 
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5.2.2.2 Gestuurde evoluties 

 

De geplande aanleg van de ovonde is een gestuurde ontwikkeling.  Gelet op de zekerheid van aanleg werd ze 

echter al opgenomen in de referentiesituatie en besproken in par. 5.1 en par. 5.2.1.1., en in figuur 5.2.7) 

 

Als gestuurde evolutie zijn deze projecten te vermelden : 

• Enerzijds is er het project van de vervanging van de drie 500 Ton sluizen bij de Blauwe kei (nabij de pro-

vinciegrens Limburg Antwerpen) door 1 grote sluis gebouwd in bypass zodat schepen met tonnenmaat 

1 350 Ton kunnen passeren.  Deze sluizenrij is immers de laatste beperking voor de tonnenmaat over dit 

traject.  Het project-MER voor dat project is lopend. 

• Anderzijds is er het proefproject Watertruck.  Dit is een duwvaart met kleine bakjes, specifiek voor bulk, 

dat moet toelaten om zeer efficiënt en aan lagere kostprijs de kleinere waterwegen te kunnen bevaren 

met bulkmaterialen zoals delfstoffen en uitgegraven bodem.  Scheepvaart en Waterwegen en Zeekanaal 

investeren sterk in deze ontwikkelingen die ook door de producenten en handelaren van bouwmaterialen 

worden opgepikt. 

• Ten gevolge van de verhuis van Brouwerij Martens is er vermindering van het verkeer te verwachten in de omgeving 

van het plangebied. 
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5.3 BESCHRIJVING EFFECTEN ‘INTEGRAAL PLAN’ 

5.3.1 Effectbespreking en -beoordeling 

5.3.1.1 Effectgroep ‘Doorstroming en duurzame mobiliteit’ 

BESCHRIJVING 

De exploitatie van de zandontginning, het bijkomende industrieterrein en de recreatie zullen voor bijkomende 

verkeersintensiteiten zorgen. Dit heeft een effect op de doorstroming op de omliggende wegen. Voor het bepalen 

van de verkeersproductie van voorliggend plan wordt gebruik gemaakt van beschikbare kencijfers. Het aantal 

voertuigen wordt hierbij uitgedrukt in personenauto-equivalenten (pae) rekening houdend met volgende omzet-

tingscoëfficiënten (conform richtlijnenboek MER-mobiliteit): 

• personenwagen = 1 pae 

• vrachtwagen = 2,3 pae 

 

Verkeersgeneratie zandontginning 

Voor wat betreft de zandontginning wordt maximaal ingezet op een duurzame vervoerswijze, namelijk de bin-

nenvaart. Een modale verdeling voor Kaulindus die bestaat uit 80 % afvoer via de waterweg en slechts 20 % via 

de weg wordt realistisch geacht voor een effectanalyse op planniveau. Dit komt neer op 30 vrachtwagens en 6 

schepen per dag. Qua vrachtverkeer betekent dit 60 vrachtwagenbewegingen per dag (in + uit). Daarnaast is er 

een zeer beperkte toename van het personenautoverkeer (personeel) dat ruwweg geraamd  wordt op 20 auto-

verplaatsingen per dag. 

Initiatiefnemer Winters mikt op een complementaire meer lokale markt die in hoge mate afhankelijk is van aan-

voer per vrachtwagen. De modale verdeling voor Winters kan dan ook geschat worden op 90 % afvoer via de weg 

en slechts 10 % via de waterweg. Dit zijn dan 45 vrachtwagens (90 vrachtwagenbewegingen) per dag, aangevuld 

met 10 autobewegingen door personeel. 

Het cumulatief gegenereerde vrachtverkeer voor zandontginning is weergegeven in tabel 5.3.1. 
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Tabel 5.3.1 : Cumulatief gegenereerd vrachtverkeer zandontginning (het betreft een aanname op planniveau !) 

 Jaarlijkse  

productie  

(Ton) 

Afvoer via waterweg Afvoer via weg 

% Ton % Ton 

Kaulindus / jaar 900 000 80 720 000 20 180 000 

Winters / jaar 300 000 10 30 000 90 270 000 

Totaal / jaar 1 200 000 62,5 750 000 37,5 450 000 

Totaal / dag 5 000  3 125  1 875 

 

Daarnaast wordt ook een worst case situatie bestudeerd, i.c. 40 % afvoer over de weg voor Kaulindus en 100 % 

afvoer over de weg voor Winters. Dit resulteert in 120 vrachtwagens per dag van Kaulindus en 100 per dag van 

Winters. Deze worst case situatie is weergegeven in tabel 5.3.2. 

 

Tabel 5.3.2 : Cumulatief gegenereerd vrachtverkeer zandontginning worst case (het betreft een aanname op planniveau !) 

 Jaarlijkse  

productie  

(Ton) 

Afvoer via waterweg Afvoer via weg 

% Ton % Ton 

Kaulindus / jaar 900 000 60 540 000 40 360 000 

Winters / jaar 300 000 0 0 100 300 000 

Totaal / jaar 1 200 000 45 540 000 55 660 000 

Totaal / dag 5 000  2 250  2 750 
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Dit verkeer verdeelt zich over het wegennet. Deze verdeling werd bepaald op basis van de gekende afzet van 

Winters (huidige werking), de wegencategorisering en het vrachtroutenetwerk. De verdeling is verschillend voor 

Winters en Kaulindus.  Winters mikt op de lokale markt, terwijl dit voor Kaulundis de regionale markt is.  Dat 

resulteert in andere routes. 

 

• Winters -> eerder lokaal 

o 90 % vertrekt rechts richting Kaulille tot aan de nieuwe ovonde en van daar  :  

▪ 30 %  :Fabriekstraat N747 (Kaulille) – N76 (Lozen) – Bree   Kaulillerweg : Bocholt - Bree  

▪ 10 % : Lillerbaan – Neerpelt  

▪ 50 % : Kleine – Brogel N747 – N74 (Noord-Zuid) en verder naar E314  

o 10 % vertrekt links – richting Hamont of verder richting Nederland  

• Kaulindus -> eerder bovenlokaal 

o 30 % vertrekt richting Kaulille tot aan de nieuwe ovonde en van daar  :  

▪ Gelijkmatige verdeling over de richtingen 

o 70 % vertrekt richting N76 (Lozen) – N73 

 

Het autoverkeer zal voornamelijk tijdens de ochtendspits aankomen en tijdens de avondspits vertrekken (aan-

name 25 % van totale generatie in spitsuur). Het vrachtverkeer is gelijkmatig verdeeld over de dag. Er wordt aan-

genomen dat 15 % zich in de spits verplaatst (helft ingaand, helft uitgaand). 

 

De mobiliteitseffecten van de zandontginning treden op in de situaties T10, T20 en T30. 
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Verkeersgeneratie industrieterrein 

Omdat geen gegevens beschikbaar zijn over de bedrijven die zich zullen vestigen op het toekomstige industrieter-

rein wordt voor de inschatting van de verkeersgeneratie uitgegaan van algemene kencijfers voor gemengd regio-

nale bedrijven. Zo wordt voor een gemengd regionaal bedrijventerrein het aantal tewerkgestelden geraamd op 

ca. 20 werknemers per ha2. Dit betekent dat de verkeersgeneratie kan worden ingeschat op basis van het te ver-

wachten aantal tewerkgestelden. Dit gegeven kan omgezet worden naar een te verwachten aantal personenwa-

gens. 

De avondspits (17-18u) wordt als maatgevend beschouwd. Verder wordt aangenomen dat tijdens het avondspits-

uur 29,2 %3 van het totaal aantal tewerkgestelden (rekening houdend met aanwezigheidspercentage, ziektes, 

ploegwissels, modal-split4, autobezetting, spitsaandeel, enz.) autoverplaatsingen zal genereren. Tijdens het 

avondspitsuur zal er meer uitgaand dan ingaand autoverkeer gegenereerd worden, meer bepaald wordt verwacht 

dat 1/3 van alle autobewegingen5 inrijdende personenwagens zijn en 2/3 van alle autobewegingen uitrijdende 

personenwagens. 

Het aantal ingaande en uitgaande vrachtbewegingen gaat uit van 50 ritten (vrachtwagens) per 100 tewerkgestel-

den per etmaal6. Een rit betekent echter twee vrachtwagenbewegingen (zware en lichte vrachtwagens). 8% van 

het aantal vrachtwagenbewegingen wordt gegenereerd tijdens de avondspits. Ook hier is de uitgaande beweging 

(78%) groter dan de ingaande beweging (22 %). 

De mobiliteitseffecten van het industrieterrein treden op in de situaties T10, T20, T30 en T40.  

Zolang de zandontginning operationeel is, zal een gedeelte van het industrieterrein gebruikt worden voor een 

verwerkingsinstallatie (+/- 7 ha). Dit brengt geen bijkomend industrieel verkeer met zich mee omdat het reeds 

opgenomen is in de mobiliteitscijfers gelinkt aan de zandontginning.  

                                                           
2 De gebruikte kengetallen werden getoetst aan gekende gegevens van gelijkaardige bestaande gemengd regionale bedrij-

venterreinen, zoals “De Prijkels” en “E3-laan” te Nazareth. Deze kengetallen werden eveneens gebruikt voor het plan-MER 

PRUP BEK Sint-Gillis-Waas en plan-MER ikv verschillende afbakeningsprocessen 

3  Het verkeersmodel Questor. 

4 Voor de modal-split wordt aangenomen dat 65% tot 80% van de werknemers zich met de auto verplaatsen. In onderstaande 

gaan we uit van worst-case, nl. 80%. 

5 Verdeling op basis van het verkeersmodel Questor (specifiek voor bedrijventerreinen). 1/3 inrijdend verkeer, 2/3 uitrijdend 

verkeer. 

6 Bron kengetal: Directoraat – Generaal Rijkswaterstaat. 2002. Goederenvervoer en bedrijventerrein. 
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Op dagbasis betekent dit 816 autoverplaatsingen en 510 vrachtwagenverplaatsingen per dag, voor T10, T20 en 

T30.  Voor T40 is dit respectievelijk 1.040 en 650.  Dit ligt dus een stuk hoger dan de verkeersgeneratie die te 

wijten is aan de zandontginning, zowel voor auto- als vrachtverkeer. 

Het autoverkeer verspreidt zich evenredig over de 6 richtingen (ontsluiting via de Kettingbrugweg). Voor het 

vrachtverkeer wordt dezelfde verdeling gehanteerd als voor de zandwinning Kaulindus (ontsluiting via de Ketting-

brug). 

 

Verkeersgeneratie recreatie 

Om de verkeersgeneratie van het planonderdeel ‘recreatie’ te bepalen wordt uitgegaan van kencijfers ontleend 

aan publicatie 317 van het CROW (voor niet stedelijk gebied, buitengebied, gemiddelde waarde). Aangezien een 

werkdag maatgevend is qua doorstroming wordt gekeken naar functies die tijdens de werkdag verkeer genereren. 

Andere recreatieve functies genereren verkeer in vakantieperioden en weekends.  

• Woningen: 

o 7,4 autoverplaatsingen per dag per wooneenheid 

o Aanname: 10 % in het spitsuur, waarvan 70 % ingaand 

• Vakantiewoningen 

o 2,7 autoverplaatsingen per dag per vakantiewoning 

o Aanname: te halveren op maatgevende werkdagen 

o Aanname: 10 % in het spitsuur, waarvan 70 % ingaand 

• Hotel 

o 19,45 autoverplaatsingen per 10 kamers 

o Aanname: te halveren op maatgevende werkdagen 

o Aanname: 10 % in het spitsuur, waarvan 70 % ingaand 

 

Het gegenereerde vrachtverkeer is verwaarloosbaar.  Het autoverkeer verspreidt zich gelijkwaardig over de 6 

richtingen (ontsluiting via de Fabriekstraat).  Op dagbasis gaat het om 383 autoverplaatsingen. 

 

De mobiliteitseffecten van de recreatie treden op in de situaties T20, T30 en T40.   
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BEOORDELING SITUATIE T10 

Per tijdshorizon wordt een prognose van de kruispunt- en wegvakbelasting opgemaakt. Deze ondergaan dezelfde 

capaciteitstoetsen als uitgevoerd voor de referentietoestand.  

Toedeling van de hierboven berekende verkeersgeneratie op het kruispunt (voorziene ovonde) levert onder-

staand stroomdiagram op voor de maatgevende avondspits (pae/u) voor situatie T10. Hierin zit het effect van de 

zandwinning en het industrieterrein (25,5 ha) vervat voor de basisaanname (= volgens de gewenste modal split 

cf. tabel 5.3.1). In absolute aantallen is het effect van het industrieterrein groter dan het effect van de zandwin-

ning. 

Figuur 5.3.1 : Prognose voor situatie T10 ovonde Kaulille Centrum avondspits in pae/u 

 

Strodio 4.0; www.trenso.nl; Grontmij Vlaanderen nv
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Eenzelfde capaciteitstoets met de methode van Bovy geeft aan wat de impact is op de doorstroming op kruis-

puntniveau (zie tabel 5.3.3). Hieruit blijkt dat de I/C-verhouding op kruispuntniveau toeneemt tot 64 %, wat nog 

steeds ruim onder de kritische drempel is. In procentpunten gaat het om een toename met 7 %. Per tak bekeken 

ontstaan geen afwikkelingsproblemen. De I/C-verhouding blijft binnen de perken. 

Tabel 5.3.3 : Capaciteitstoets ovonde tijdens de avondspits voor de T10 

 

 

Indien de toename van de I/C-verhouding getoetst wordt aan het afwegingskader, blijkt een verwaarloosbaar 

effect (0). 

 

Ook op wegvakniveau kan de I/C-verhouding bepaald worden, op analoge wijze als voor de referentietoestand 

(zie tabel 5.3.4). Hieruit blijkt dat de I/C-verhouding toeneemt op alle takken, maar dat dit enkel op de Ketting-

brugweg en de Fabriekstraat om substantiële hoeveelheden gaat. Dit is ook logisch aangezien de directe ont-

sluiting van de deelgebieden op deze 2 wegen gericht is. De toename in de Kettingbrugweg is te wijten aan het 

verkeer van zandontginning Winters, maar nog meer aan het verkeer van het bijkomende industrieterrein. 

In de Kettingbrugweg richting Kaulille is de toename groter dan 25 %-punt maar blijft de I/C-verhouding ruim 

onder de drempelwaarde. Het verkeer neemt dus toe, maar de verkeersafwikkeling wordt niet verhinderd. Voor 

de Kettingbrugweg richting Kaulille is er sprake van een beperkt negatief effect (-). Op de overige wegen is de 

toename beperkt en ligt de I/C-verhouding in T10 onder de drempel. Hierdoor is er een verwaarloosbaar effect 

(0). Kaulillerdorp richting Bocholt kent in de referentietoestand al een I/C-verhouding die aanleunt bij de drem-

pelwaarde. De ontwikkelingen in dit plan (T10) zorgen voor een kleine toename waardoor de I/C-verhouding stijgt 

boven 80 %. Deze overschrijding van de 80%-grens is grotendeels het gevolg van de bestaande intensiteiten. In 

de bestaande toestand ligt de I/C-verhouding net onder 80%, waardoor zelf een kleine toename voor een I/C-

verhouding boven 80% zorgt. 

  

alfa beta gamma Xen Xri Den Nen Capaciteit I/C Praktische

s/pae pae rotonde rotonde reserve (90%)

1-strooksrotonde 

tak A= Kettingbrugweg 0,2 0,95 1 37% 60% 5,5 1 2686 64% 1,40

tak B= Fabrieksstraat 0,2 0,95 1 39% 64% 6,4 1

tak C= Kaulillerdorp 0,2 0,95 1 34% 58% 5,0 0

tak D= Bosschelweg 0,2 0,95 1 8% 45% 4,1 0

tak E= Steenweg op Kleine Brogel / Lillerbaan 0,2 0,95 1 51% 59% 4,2 1
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Tabel 5.3.4 : Doorstroming op wegvakniveau avondspitsuur T10 

  Referentietoestand   T10     

Wegvak Rijrichting Intensiteit Capaciteit I/C 
 

Intensiteit Capaciteit I/C 
Toename 

%-punt 

Beoorde-

ling 

Kettingbrugweg 
Richting Kaulille 200 600 33,33%  352 600 58,67% 25,33% - 

Richting Hamont 136 600 22,67%  206 600 34,33% 11,67% 0 

Lillerbaan 
Richting Kaulille 240 600 40,00%  250 600 41,67% 1,67% 0 

Richting Sint-Huibrechts-Lille 258 600 43,00%  278 600 46,33% 3,33% 0 

Steenweg op 

Kleine Brogel 

Richting Kaulille 396 600 66,00%  409 600 68,17% 2,17% 0 

Richting Kleine Brogel 289 600 48,17%  314 600 52,33% 4,17% 0 

Bosschelweg 
Richting Kaulille 66 600 11,00%  74 600 12,33% 1,33% 0 

Richting Grote Brogel 136 600 22,67%  181 600 30,17% 7,50% 0 

Kaulillerdorp 
Richting Kaulille 325 600 54,17%  334 600 55,67% 1,50% 0 

Richting Bocholt 476 600 79,33%  494 600 82,33% 3,00% 0 

Fabriekstraat 
Richting Kaulille 307 600 51,17%  329 600 54,83% 3,67% 0 

Richting Lozen 212 600 35,33%  277 600 46,17% 10,83% 0 

 

Bovenstaande analyse beschouwt de verkeersgeneratie volgens de basisaanname, d.i. volgens de gewenste mo-

dal split (zie tabel 5.3.1).   

Naast de gewenste modal split wordt voor de zandontginning ook rekening gehouden met een worst case scenario 

(voor verkeersgeneratie zie tabel 5.3.2). De worst case toename van het vrachtverkeer in vergelijking met de ge-

wenste modal split bedraagt 70 vrachtwagenbewegingen per dag (Winters + Kaulindus). Aangezien dit gespreid is 

over de dag en de verschillende routes is de toename qua intensiteiten t.o.v. de basisaanname verwaarloosbaar. 

Gelet op bovenstaande berekeningen die aantonen dat de wegen belast met het verkeer van de zandontginning 

nog een ruime restcapaciteit hebben, kan dat ook gesteld worden dat deze worst case qua modal split geen ef-

fecten veroorzaakt die afwijken van de effecten bij de gewenste modal split. 

Concluderend kan gesteld worden dat voor situatie T10 hoofdzakelijk verwaarloosbare effecten (0) qua doorstro-

ming verwacht worden, en dit zowel op wegvak- als kruispuntniveau. In de Kettingbrugweg richting Kaulille is er 

sprake van een beperkt negatief effect (-). 
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BEOORDELING SITUATIES T20 – T30 

Per tijdshorizon wordt een prognose van de kruispunt- en wegvakbelasting opgemaakt. Deze ondergaan dezelfde 

capaciteitstoetsen als uitgevoerd voor de referentietoestand. De analyse gebeurt eerst voor de gewenste modal 

split en wordt in 2e instantie op kwalitatieve wijze geëvalueerd voor de worst case situatie.   

Qua gegenereerde intensiteiten is er geen verschil tussen situaties T20 en T30. De beoordeling is dan ook identiek.  

Op analoge wijze wordt de doorstroming aan de voorziene ovonde geanalyseerd. 

Figuur 5.3.2 : Prognose situaties T20 – T30 ovonde Kaulille Centrum avondspits in pae/u 
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Tabel 5.3.5 : Capaciteitstoets ovonde tijdens de avondspits voor de situaties T20 – T30 

 

 

Op kruispuntniveau stijgt de I/C-verhouding tot 65% (zie tabel 5.3.5), wat net iets meer is dan in situatie T10 (zie 

tabel 5.3.3), maar nog steeds ruim onder de drempelwaarde. Er worden dan ook geen doorstromingsproblemen 

verwacht. Het effect qua doorstroming is verwaarloosbaar op kruispuntniveau.   Op wegvakniveau blijkt dat 

de effecten zeer sterk vergelijkbaar zijn met deze in  situatie T10 (zie tabel 5.3.6 i.v.m. tabel 5.3.4). De beoordeling 

is identiek. Het verschil qua verkeersgeneratie zit in de functie ‘recreatie’.  Aangezien deze functie op maatge-

vende momenten (spitsuren werkdag) weinig verkeer genereert, is het cumulerend effect erg beperkt. 

Tabel 5.3.6: Doorstroming op wegvakniveau avondspitsuur voor situaties T20-T30 

  Referentietoestand   T20 – T30     

Wegvak Rijrichting Intensiteit Capaciteit I/C 
 

Intensiteit Capaciteit I/C 
Toename 

%-punt 

Beoorde-

ling 

Kettingbrugweg 
Richting Kaulille 200 600 33,33%  358 600 59,67% 26,33% - 

Richting Hamont 136 600 22,67%  209 600 34,83% 12,17% 0 

Lillerbaan 
Richting Kaulille 240 600 40,00%  256 600 42,67% 2,67% 0 

Richting Sint-Huibrechts-Lille 258 600 43,00%  280 600 46,67% 3,67% 0 

Steenweg op 

Kleine Brogel 

Richting Kaulille 396 600 66,00%  415 600 69,17% 3,17% 0 

Richting Kleine Brogel 289 600 48,17%  316 600 52,67% 4,50% 0 

Bosschelweg 
Richting Kaulille 66 600 11,00%  80 600 13,33% 2,33% 0 

Richting Grote Brogel 136 600 22,67%  184 600 30,67% 8,00% 0 

Kaulillerdorp 
Richting Kaulille 325 600 54,17%  340 600 56,67% 2,50% 0 

Richting Bocholt 476 600 79,33%  497 600 82,83% 3,50% 0 

Fabriekstraat 
Richting Kaulille 307 600 51,17%  335 600 55,83% 4,67% 0 

Richting Lozen 212 600 35,33%  280 600 46,67% 11,33% 0 

alfa beta gamma Xen Xri Den Nen Capaciteit I/C Praktische

s/pae pae rotonde rotonde reserve (90%)

1-strooksrotonde 

tak A= Kettingbrugweg 0,2 0,95 1 39% 62% 5,8 1 2701 65% 1,37

tak B= Fabrieksstraat 0,2 0,95 1 41% 65% 6,6 1

tak C= Kaulillerdorp 0,2 0,95 1 35% 59% 5,2 0

tak D= Bosschelweg 0,2 0,95 1 9% 46% 4,2 0

tak E= Steenweg op Kleine Brogel / Lillerbaan 0,2 0,95 1 52% 61% 4,5 1
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De effectbeoordeling van het worst case scenario qua modal split is identiek aan deze opgebouwd voor situatie 

T10. 

Concluderend kan gesteld worden dat voor situaties T20 – T30 hoofdzakelijk verwaarloosbare effecten (0) qua 

doorstroming verwacht worden, en dit zowel op wegvak- als kruispuntniveau. In de Kettingbrugweg richting Kau-

lille is er sprake van een beperkt negatief effect (-). Er is geen significant verschil met de effectbeoordeling in 

situatie T10. 

 
BEOORDELING SITUATIE T40 

In situatie T40 is de zandontginning afgelopen en is er enkel nog een effect van het bedrijventerrein en de recre-

atie. Omdat er geen zandwinning meer is, kan het bedrijventerrein uitgebreid worden met 7 ha, die daarvoor 

gebruikt worden voor de verwerkingsinstallatie. Dit resulteert in volgend stroomdiagram. De analyse gebeurt 

eerst voor de vastgelegde modal split en wordt in 2e instantie op kwalitatieve wijze geëvalueerd voor de worst 

case situatie. Dit resulteert in het stroomdiagram van figuur 5.3.3. 

Figuur 5.3.3 : Prognose situatie T40 ovonde Kaulille Centrum avondspits in pae/u 
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Capaciteitscontrole via de methode Bovy (zie tabel 5.3.7) leert dat de I/C-verhouding op de voorziene ovonde 

66 % bedraagt, ten opzichte van 57 % in de referentietoestand. De I/C-verhouding neemt dus toe met 9 % punten, 

maar blijft onder de drempel qua doorstroming. Refererend naar het significantiekader kan dus gesteld worden 

dat er een verwaarloosbaar effect (0) verwacht wordt qua doorstroming aan de rotonde. Dit is niet onderschei-

dend ten opzichte van situaties T10, T20 en T30. 

Tabel 5.3.7 : Capaciteitstoets ovonde tijdens de avondspits voor de situatie T40 

 

 

Qua I/C-verhouding op wegvakniveau blijkt dat de Kettingbrugweg richting Kaulille verder toeneemt, ten gevolge 

van het bedrijventerrein (zie tabel 5.3.8). Dit zorgt voor een beperkt negatief effect (-). Ook op de andere wegen 

is er een toename, zij het beperkt. Behalve op Kaulillerdorp richting Bocholt zijn er geen wegvakken met een 

problematische I/C-verhouding. 

  

alfa beta gamma Xen Xri Den Nen Capaciteit I/C Praktische

s/pae pae rotonde rotonde reserve (90%)

1-strooksrotonde 

tak A= Kettingbrugweg 0,2 0,95 1 41% 64% 6,0 1 2717 66% 1,37

tak B= Fabrieksstraat 0,2 0,95 1 40% 66% 6,7 1

tak C= Kaulillerdorp 0,2 0,95 1 36% 59% 5,2 0

tak D= Bosschelweg 0,2 0,95 1 9% 47% 4,2 0

tak E= Steenweg op Kleine Brogel / Lillerbaan 0,2 0,95 1 52% 61% 4,4 1
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Tabel 5.3.8: Doorstroming op wegvakniveau referentietoestand avondspitsuur voor situatie T40 

  Referentietoestand   T40     

Wegvak Rijrichting Intensiteit Capaciteit I/C 
 

Intensiteit Capaciteit I/C 
Toename 

%-punt 

Beoorde-

ling 

Kettingbrugweg 
Richting Kaulille 200 600 33,33%  382 600 63,67% 30,33% - 

Richting Hamont 136 600 22,67%  208 600 34,67% 12,00% 0 

Lillerbaan 
Richting Kaulille 240 600 40,00%  256 600 42,67% 2,67% 0 

Richting Sint-Huibrechts-Lille 258 600 43,00%  282 600 47,00% 4,00% 0 

Steenweg op 

Kleine Brogel 

Richting Kaulille 396 600 66,00%  412 600 68,67% 2,67% 0 

Richting Kleine Brogel 289 600 48,17%  315 600 52,50% 4,33% 0 

Bosschelweg 
Richting Kaulille 66 600 11,00%  83 600 13,83% 2,83% 0 

Richting Grote Brogel 136 600 22,67%  187 600 31,17% 8,50% 0 

Kaulillerdorp 
Richting Kaulille 325 600 54,17%  342 600 57,00% 2,83% 0 

Richting Bocholt 476 600 79,33%  501 600 83,50% 4,17% 0 

Fabriekstraat 
Richting Kaulille 307 600 51,17%  331 600 55,17% 4,00% 0 

Richting Lozen 212 600 35,33%  280 600 46,67% 11,33% 0 

 

Concluderend kan gesteld worden dat voor de situatie T40 hoofdzakelijk verwaarloosbare effecten (0) qua door-

stroming verwacht worden, en dit zowel op wegvak- als kruispuntniveau. In de Kettingbrugweg richting Kaulille is 

er sprake van een beperkt negatief effect (-).  

Qua toename van de I/C-verhoudingen op het hele netwerk blijkt T40 de grootste effecten op te leveren van alle 

situaties. Dit is een gevolg van de relatief grote verkeersgeneratie van het gemengd bedrijventerrein. 

 
EFFECT OPVULLEN GRONDOVERSCHOTTEN 

Bij aanvulling met externe grondoverschotten zal de hoeveelheid gegenereerd verkeer stijgen, per schip of per vrachtwagen, in de 
mate het niet gaat over gecombineerd verkeer (heen- en retourvrachten). Dit zorgt voor meer vrachtverkeer. Uit de voorgaande 
berekeningen blijkt dat het effect van het vrachtverkeer ten gevolge van de zandontginning op de doorstroming relatief beperkt is. 
Een beperkte toename van deze verkeersgeneratie zal dus niet voor een wezenlijk verschil zorgen. Het gaat immers om kleine aan-
tallen vrachtwagens. 
Het voorgaande neemt niet weg dat dit bijkomende vrachtverkeer in de mate van het mogelijke vermeden moet worden. Verder 
zal maximaal het vrachtroutenetwerk gevolgd moeten worden.  
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5.3.1.2 Effectgroep ‘Verkeersveiligheid’ 

BESCHRIJVING 

Een toename van de verkeersintensiteiten heeft in principe tot gevolg dat het risico op ongevallen stijgt, hoewel 

dit niet lineair is.  Vrachtverkeer is hierin een bijzondere factor. Zowel subjectief als objectief heeft dit een effect 

op de verkeersveiligheid.  De beoordeling qua verkeersveiligheid is opgebouwd o.b.v. verschillende aspecten.  

Uit voorgaande paragraaf blijkt dat het verschil in verkeersintensiteiten tussen de verschillende tijdshorizonten / 

situaties beperkt is. De beoordeling qua verkeersveiligheid is dan ook van toepassing voor de situaties T10, T20, 

T30 en T40. 

• Interactie woonlinten / kernen 

o Een gedeelte van het verkeer verloopt via Kaulille Centrum. Vooral de Kettingbrugweg en de Fa-

briekstraat worden meer belast. De schoolomgevingen en centrumfuncties langs Kaulillerdorp en 

de Bosschelweg worden in verhouding beperkt bijkomend belast. Daarenboven zijn deze wegen 

in een recent verleden heraangelegd. In een centrumomgeving zijn overstekende voetgangers, 

fietsers, parkeermanoeuvres, … een evidentie. De voorziene ovonde is een pluspunt omdat dit 

zorgt voor veilige fiets- en voetgangersoversteken. 

• Interactie fietsroute:  

o De grootste toename van het verkeer is terug te vinden in de Kettingbrugweg en de Fabriekstraat. 

Dit zijn beiden onderdelen van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Hoewel het gaat 

om lokale wegen type II en I respectievelijke en de snelheid er 50 of 70 km/u bedraagt, zijn er 

momenteel geen veilige en comfortabele fietspaden conform het fietsvademecum. Er zijn smalle 

aanliggende fietspaden, die vooral in de Fabriekstraat de fietser geen veiligheidsgevoel geven. 

Die niet-conforme fietspaden verhogen de risico’s. De fietspaden in de Fabrieksstraat zijn niet-

conform (onafhankelijk van het plan). De realisatie van conforme fietspaden langs deze beide 

wegen is reeds wenselijk in de bestaande toestand, wat ook opgenomen is in het actieplan van 

het mobiliteitsplan Bocholt. De toename van het (vracht)verkeer versterkt de huidige onveilige 

situatie en draagt bij tot de noodzaak tot aanleg van fietspaden, samen met de huidige verkeers-

situatie. 

o Het toeristisch-recreatief fietsnetwerk verloopt langs de westelijke zijde van het kanaal. Het kruis-

punt met de Fabriekstraat stelt geen probleem. Het jaagpad loopt onder de brug van de Fabriek-

straat door. Tussen de Fabriekstraat en de Kettingbrugweg zal de laad- en losinfrastructuur in 

conflict komen met het toeristisch-recreatief fietsnetwerk. Ter hoogte van de Kettingbrugweg 

verknoopt de fietsroute langs het kanaal met deze langs de as Kettingbrugweg – Het Lo. Er zijn 

geen conforme fietspaden op deze as en geen beveiligde oversteken.  
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• Impact op de verkeersveiligheid op  de waterweg:  

o Uit statistieken blijkt dat de scheepvaart op het kanaal Bocholt – Herentals ongeveer 22.500 vaar-

ten per jaar bedraagt, waarvan de meerderheid downstream (richting Herentals) (zie tabel 5.3.9 

- gegevens 2016 nog niet bekend). Uit gegevens van het River Information System blijkt dat in 

2016 2 aanvaringen op dit kanaal werden gerapporteerd, beide zonder zware gevolgen. De uitba-

ting van de zandontginning zorgt voor 6 schepen per dag (type Kempenaar). Dit komt neer op 

2.880 extra vaarten per jaar (240 dagen, 2 vaarten per schip). In verhouding zou het aantal onge-

vallen theoretisch stijgen tot 2,3 per jaar. 

Tabel 5.3.9: Aantal vaarten kanaal Bocholt – Herentals (bron: NV De Scheepvaart) 

 upstream  downstream  

jaar aantal vaarten nuttige lading aantal vaarten nuttige lading 

2015 5.049 2.850.652 17.406 7.234.037 

2014 6.014 3.109.289 16.958 7.318.670 

2013 5.317 3.101.525 15.584 6.618.128 

 

• Aandeel vrachtverkeer 

o In de referentietoestand (maatgevende avondspits) bedraagt het aandeel vrachtverkeer op de 

voorziene ovonde 6,4 %. Omwille van de ontwikkelingen zal dit toenemen. In situatie T10 stijgt 

dit tot 9,4 %. In situaties T20 – T30 neemt dit procentueel iets af tot 9,1 %. Dit is te verklaren uit 

het feit dat de functie ‘recreatie’ meer autoverkeer genereert en een verwaarloosbare hoeveel-

heid vrachtverkeer. In situatie T40 (zonder zandontginning, maar met industrieterrein) bedraagt 

het aandeel vrachtverkeer 8,4 %.  

o Daarenboven is de aansluiting van de Kettingbrugweg niet voldoende uitgerust voor de interfe-

rentie tussen fietsers en vrachtverkeer. 

 

EFFECT OPVULLEN GRONDOVERSCHOTTEN 

 

Bij aanvulling met externe grondoverschotten zal de hoeveelheid gegenereerd verkeer stijgen, per schip of per 

vrachtwagen, in de mate het niet gaat over gecombineerd verkeer (heen- en retourvrachten). Dit zorgt voor meer 

vrachtverkeer. Het aandeel vrachtverkeer in T10, T20 en T30 zal toenemen. Uit het voorgaand blijkt dat het vracht-

verkeer gelinkt aan de zandontginning voor +/- 1%-punt zorgt in het aandeel vrachtverkeer. Het effect van de 

toename omwille van de aanvoer van externe grondoverschotten zal dus verwaarloosbaar zijn. 
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BEOORDELING 

Op basis van het voorgaande kan gesteld worden dat de verkeersveiligheid een negatief effect (--) heeft. Dit is 

vooral te wijten aan het conflictpunt tussen de recreatieve fietsroute langs het kanaal en de laad- en loszone van 

de schepen. In mindere mate is er een nadelig effect vanuit de interactie met de fietsroutes langs de Fabriekstraat 

en de Kettingbrugweg. De slechte score qua verkeersveiligheid voor fietsers volgt op deze wegen vooral uit de 

gebrekkige voorzieningen in de huidige toestand, en slechts in beperkte mate aan de ontwikkelingen.  

Het effect op de verkeersveiligheid op waterweg is verwaarloosbaar (0). 

Een belangrijk aspect is de verkeerstechnische uitwerking van de aantakkingen op de bestaande wegen. Het is 

evident dat bij de concrete uitwerking hiervan verkeersveiligheid centraal moet staan.  
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5.3.1.4 Effectgroep ‘Verkeersleefbaarheid’ 

BESCHRIJVING 

Per tijdshorizon wordt een prognose van de wegvakbelasting (beide richtingen samen) opgemaakt. Deze onder-

gaat dezelfde toetsing als de referentietoestand.  

 

BEOORDELING SITUATIE T10 

Toepassing van de methodiek leert dat er hoofdzakelijk een toename is van het verkeer in de Kettingbrugweg. Dit 

is niet verwonderlijk aangezien de zandontginning van Winters, maar vooral het bedrijventerrein, via deze weg 

ontsluit. De toestand in situatie T10 overschrijdt op geen enkel wegvak de leefbaarheidsdrempel. De Kettingbrug-

weg kan nog steeds ingeschaald worden als normale weg, maar de relatieve toename is wel groot. Hierdoor ont-

staat een aanzienlijk negatief effect (---) qua verkeersleefbaarheid in de Kettingbrugweg. Dit is enkel relevant in 

het gedeelte met woonbebouwing, wat grofweg tussen de voorziene ovonde en Belgebergstraat ligt (+/- 400m).  

In de Bosschelweg en de Fabriekstraat zijn beperkt negatief effecten (-) te verwachten ten gevolge van de toe-

name van het verkeer. Voor de Bosschelweg is dit in absolute aantallen echter beperkt. Op de overige wegen zijn 

verwaarloosbare effecten (0) te verwachten. 

 

Conclusie is dat de verkeersleefbaarheid op geen enkele straat boven de drempelwaarde kan ingeschaald worden, 

maar dat de relatieve toename van de intensiteiten voor effecten zorgt qua verkeersleefbaarheid, wat per defini-

tie een deels subjectief karakter heeft. 

De beoordeling van de verkeersleefbaarheid voor situatie T10 is weergegeven in tabel 5.3.10. 

Tabel 5.3.10 : Beoordeling verkeersleefbaarheid situatie T10 (op basis van avondspitsuur, in pae/u, beide richtingen samen) 

 Referentietoestand  T10    

Wegvak Intensiteit Inschaling 
 

Intensiteit Inschaling %-verschil Beoordeling 

Kettingbrugweg 336 Normaal  558 Normaal 66% --- 

Lillerbaan 498 Normaal  528 Normaal 6% 0 

Steenweg op Kleine Brogel 685 Druk  723 Druk 6% 0 

Bosschelweg 202 Rustig  255 Rustig 26% - 

Kaulillerdorp 801 Druk  828 Druk 3% 0 

Fabriekstraat 519 Normaal  606 Normaal 17% - 
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BEOORDELING SITUATIES T20 – T30 

Voor de situaties T20 en T30 zijn de verschillen ten opzichte van situatie T10 zeer klein. De beoordeling is dan ook 

identiek (zie tabel 5.3.11). 

Tabel 5.3.11 : Beoordeling verkeersleefbaarheid situaties T20 T30 (op basis van avondspitsuur, in pae/u, beide richtingen samen) 

 Referentietoestand  T20 - T30    

Wegvak Intensiteit Inschaling 
 

Intensiteit Inschaling %-verschil Beoordeling 

Kettingbrugweg 336 Normaal  567 Normaal 69% --- 

Lillerbaan 498 Normaal  536 Normaal 8% 0 

Steenweg op Kleine Brogel 685 Druk  731 Druk 7% 0 

Bosschelweg 202 Rustig  264 Rustig 31% - 

Kaulillerdorp 801 Druk  837 Druk 4% 0 

Fabriekstraat 519 Normaal  615 Normaal 18% - 

 

BEOORDELING SITUATIE T40 

Ook voor situatie T40 kan gesteld worden dat de beoordeling identiek is aan situatie T10 (zie tabel 5.3.12). 

Tabel 5.3.12: Beoordeling verkeersleefbaarheid situatie T40 (op basis van avondspitsuur, in pae/u, beide richtingen samen) 

 Referentietoestand  T40    

Wegvak Intensiteit Inschaling 

 

Intensiteit Inschaling %-verschil Beoordeling 

Kettingbrugweg 336 Normaal  590 Normaal 76% --- 

Lillerbaan 498 Normaal  538 Normaal 8% 0 

Steenweg op Kleine Brogel 685 Druk  727 Druk 6% 0 

Bosschelweg 202 Rustig  270 Rustig 34% - 

Kaulillerdorp 801 Druk  843 Druk 5% 0 

Fabriekstraat 519 Normaal  611 Normaal 18% - 
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EFFECT OPVULLEN GRONDOVERSCHOTTEN 

Aanvulling met externe grondoverschotten zorgt voor iets meer vrachtverkeer. Dit is echter beperkt en zorgt niet 

voor een afwijkende beoordeling voor wat betreft ‘verkeersleefbaarheid’. 

 

EINDBEOORDELING 

Wat de effectgroep ‘verkeersleefbaarheid’ betreft, moet gesteld worden dat de beoordeling genuanceerd is en 

sterk afhankelijk van de beschouwde weg. Vooral de Kettingbrugweg kent aanzienlijk negatieve effecten. Dit is zo 

in T10, T20, T30 en T40. Uit dit laatste blijkt dat deze effecten voor een zeer belangrijk deel te wijten zijn aan het 

bijkomende bedrijventerrein. In T40 is de zandontginning immers afgelopen, maar de effecten qua verkeersleef-

baarheid blijven nagenoeg identiek. 

De beoordeling gaat, afhankelijk van het wegsegment, van verwaarloosbaar (0) over beperkt negatief (-) tot aan-

zienlijk negatief (---). 
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5.3.2 Koppeling milderende maatregelen en aanbevelingen aan de effectbeoordeling 

Uit het voorgaande hoofdstuk blijkt dat er voornamelijk negatieve effecten zijn qua verkeersleefbaarheid op de 

Kettingbrug en qua veiligheid bij de kruising van het toeristisch-recreatieve fietsroutenetwerk.  

In tabel 5.3.13 worden mogelijke milderende maatregelen en aanbevelingen opgesomd. 

Tabel 5.3.13 : Mogelijke milderende maatregelen mobiliteit 

Milderende maatregel Plan- of projectniveau? Effectgroep Beoordeling na MM 

Uitwerken alternatieve verkeersveilige kruising toeris-

tisch-recreatieve fietsroute langs het kanaal, met aan-

dacht voor een kwaliteitsvolle toeristische beleving 

Projectniveau Verkeersveiligheid -  (omwille van overige 

effecten qua verkeers-

veiligheid) 

Doorkoppeling Kettingbrugweg – Fabriekstraat. Hier-

door zal de verbinding Kettingbrugweg – Fabriekstraat 

(via de ovonde) ontlast worden. Belangrijk hierbij is op 

te merken dat de belasting van deze nieuwe verbinding 

relatief beperkt zal zijn. Uit de tellingen blijkt dat deze 

relatie momenteel beperkt is. Enkel het verkeer van de 

zandontginning Winters en het bijkomende bedrijven-

terrein van en naar de N76 zal de nieuwe verbinding 

gebruiken. Ruwweg wordt de totale belasting van deze 

nieuwe weg geraamd op 700 motorvoertuigen per dag 

(beide richtingen samen). Het grootste gedeelte van het 

verkeer op deze weg zal van en naar het bijkomende 

bedrijventerrein rijden. Het deel ‘Winters’ is beperkt. 

Planniveau Verkeersleefbaarheid -  (omwille van overige 

effecten qua verkeers-

leefbaarheid) 

Verkeerstechnisch uitwerken van veilige aantakkingen 

plangebied op bestaande wegenis, o.a de aansluiting 

t.h.v. de overgang tussen lokale en regionale vracht-

route op de Fabrieksstraat. Het is evident dat bij detail-

uitwerking van de aantakkingen verkeersveiligheid een 

primaire rol heeft, ook voor fietsverkeer 

Projectniveau Verkeersveiligheid - 

 



Deel 5 – Discipline mobiliteit  Plan MER   Zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raekerheide te Bocholt 

   [ 61 ]  

Verder verdient het aanbeveling om, binnen een ruimer mobiliteitsbeleid, de fietsvoorzieningen in de Fabriek-

straat en de Kettingbrugweg te verbeteren, zoals voorzien in het mobiliteitsplan. Daarnaast wordt het vrachtrou-

tenetwerk uit het mobiliteitsplan Bocholt toegepast.  Dit vrachtroutenetwerk zal, onafhankelijk van dit plan, ge-

handhaafd moeten worden, indien men het succesvol wil implementeren en afdwingen. Dit zijn onafhankelijk van 

de ontwikkelingen aan te bevelen acties, maar het belang wordt beperkt versterkt door de ontwikkelingen. 

 

GEVOLGEN MILDERENDE MAATREGELEN DOORKOPPELING KETTINGBRUGWEG – FABRIEKSTRAAT 

Door een dergelijke weg aan te leggen, wordt een gedeelte van het verkeer weg gehouden van de ovonde. Het 

gaat dan om een gedeelte bestaand verkeer, verkeer ten gevolge van ‘Winters’, ten gevolge van ‘Kaulindus’ (aan-

name dat deze ontsluiting aantakt op doorkoppeling), ten gevolge van bijkomende bedrijvigheid en ten gevolge 

van recreatie. 

In het onderstaande stroomdiagram wordt de situatie voor T20 – T30 (maatgevend met combinatie van alle func-

ties) weergegeven voor geplande ovonde bij realisatie van de doorkoppeling Kettingbrug-Fabrieksstraat voor de 

avondspits.. 

Figuur 5.3.4 : Prognose situatie T20 – T30 ovonde Kaulille Centrum bij realisatie doorkoppeling Kettingbrugweg en Fabrieksstraat avondspits 

in pae/u 
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De relatie tussen de Kettingbrugweg en de Fabrieksstraat verloopt in deze situatie niet meer via de ovonde (be-

houdens enkele lokale verplaatsingen). Dit resulteert in een lage belasting van de ovonde. In vergelijking met een 

situatie zonder doorkoppeling daalt de I/C-verhouding op kruispuntniveau van 65% tot 62%. 

 

Tabel 5.3.14 : Capaciteitstoets ovonde tijdens de avondspits voor de situatie T20 – T30 bij realisatie doorkoppeling Kettingbrugweg en 

Fabrieksstraat 

 

 

Ook op wegvakniveau is er een verschil, voornamelijk op de bebouwde delen van de Fabrieksstraat en de Ketting-

brugweg. De totale beoordeling qua doorstroming is dan een verwaarloosbaar effect (0). 

 

Er kan een opsplitsing gemaakt worden van het gebruik van doorkoppeling. Het zuidelijke gedeelte (ten zuiden 

van ontsluiting Kaulindus) zal het drukste segment van deze weg zijn. Uitgedrukt in pae/u voor de avondspits geeft 

dit volgende verdeling: 

 

Tabel 5.3.15 : Verdeling intensiteit doorkoppeling Kettingbrugweg en Fabrieksstraat T20 – T30  (pae/u avondspits) 

 

 

  

alfa beta gamma Xen Xri Den Nen Capaciteit I/C Praktische

s/pae pae rotonde rotonde reserve (90%)

1-strooksrotonde 

tak A= Kettingbrugweg 0,2 0,95 1 29% 56% 5,0 0 2653 62% 1,46

tak B= Fabrieksstraat 0,2 0,95 1 35% 62% 5,9 1

tak C= Kaulillerdorp 0,2 0,95 1 34% 56% 4,8 0

tak D= Bosschelweg 0,2 0,95 1 9% 44% 3,9 0

tak E= Steenweg op Kleine Brogel / Lillerbaan 0,2 0,95 1 51% 58% 4,1 1

T20 - T30 AVO Bestaand verkeer Winters Kaulindus Bijkomend bedrijvigheid Recreatie Totaal

Richting noorden 12 5 9 22 3 51

Richting zuiden 14 6 17 64 6 107

Totaal 26 11 26 86 9 158
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5.3.3 Conclusie 

 

Concluderend kan gesteld worden dat mits milderende maatregelen de mobiliteitseffecten in situaties T10, T20, 

T30 en T40 beperkt negatief zijn. Er zal ongetwijfeld een toename van de verkeersintensiteiten zijn, deels vracht-

verkeer. Dit zorgt voor effecten, maar deze blijven beperkt. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn de vastgelegde 

modal split en de realisatie van de ovonde in Kaulille. 

 

Globaal blijken de mobiliteitseffecten van het plan voornamelijk toe te schrijven te zijn aan de uitbreiding van het 

industrieterrein. Voor deze functie wordt gerekend met algemene kencijfers, omdat niet exact bepaald is welke 

bedrijven (en welke verkeersgeneratie) hier ontwikkeld zullen worden. 

 

Verder kan gesteld worden dat in de referentietoestand reeds knelpunten bestaan, zoals de kwaliteit van de fiets-

voorzieningen in de Fabrieksstraat en de Kettingbrugweg, die ook onafhankelijk van dit plan aangepakt moeten 

worden. Het plan draagt in beperkte mate bij aan de intensifiëring van deze knelpunten. 

 

Qua verkeersdoorstroming is het effect verwaarloosbaar (0).  

De voorziene ovonde beschikt over ruim voldoende capaciteit om het gegenereerd verkeer af te wikkelen. Door 

de realisatie van een doorkoppeling tussen de Kettingbrugweg en de Fabriekstraat wordt het beperkt negatieve 

effect op dit wegvak teniet gedaan. 

 

Qua verkeersveiligheid is er omwille van de toename van het vrachtverkeer en de interactie met fietsroutes een 

beperkt negatief effect (-) na toepassing van milderende maatregelen. De verkeersleefbaarheid zal ten gevolge 

van het plan met in acht name van de milderende maatregel beperkt negatief (-) beïnvloed worden omwille van 

de toename van het verkeer. De drempelwaarde qua verkeersleefbaarheid worden echter niet overschreden. 

 

De realisatie van de ovonde is een uitgangspunt. Uit contacten met MOW bleek de intentie om deze te realiseren 

alvorens dit plangebied ontwikkeld wordt.  
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De bijkomende impact van het worst case scenario qua modal split voor de zandontginning ten opzichte van de 

voorgenomen modal split is verwaarloosbaar. Het gaat om 70 bijkomende vrachtwagenbewegingen per dag. Uit-

gespreid over de dag en de routes is dit effect verwaarloosbaar, maar dit neemt niet weg dat de ambitie om 

maximaal te vervoeren via de binnenvaart ondersteund wordt vanuit discipline mobiliteit en de rode draad moet 

blijven in het hele dossier. 

 

  



Deel 5 – Discipline mobiliteit  Plan MER   Zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raekerheide te Bocholt 

   [ 65 ]  

5.4 BESCHRIJVING EFFECTEN ‘MAXIMALE ONTGINNING’ 

 

Voor wat betreft de discipline mobiliteit is de effectbeoordeling voor dit alternatief identiek aan deze voor het 

“integraal plan”. De ontginningsintensiteit wijzigt immers niet, zodat ook de verkeersgeneratie hetzelfde blijft. De 

exploitatieperiode wordt enkel langer. 
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5.5 BESCHRIJVING EFFECTEN ‘GEWESTPLANALTERNATIEF’ 

5.5.1 Effectbespreking en -beoordeling 

5.5.1.1 Effectgroep ‘Doorstroming en duurzame mobiliteit’ 

BESCHRIJVING 

Via een analoge berekeningswijze als voor planonderdeel ‘industrieterrein’ in het “integraal plan” wordt de ver-

keersgeneratie berekend.  

Het gaat enkel om de gebieden ‘Raekerheide’ en ‘Groote Heide’ . Het gebied ‘Achterste Hostie’  is bestemd als 

groengebied en kent geen of verwaarloosbare verkeersgeneratie. 

 

Het gaat om 153ha bedrijventerrein. Op dagbasis betekent dit op basis van kengetallen 4 896 autoverplaatsingen 

en 3 060 vrachtwagenverplaatsingen per dag.  

Het autoverkeer verspreidt zich evenredig over de 6 richtingen (ontsluiting via de Kettingbrugweg of Fabrieks-

straat naargelang herkomst - bestemming). Voor het vrachtverkeer wordt dezelfde verdeling gehanteerd als voor 

de zandwinning Kaulindus, maar met een ontsluiting via de Kettingbrugweg of Fabrieksstraat naargelang her-

komst - bestemming. 

 

BEOORDELING 

Toedeling van de hierboven berekende verkeersgeneratie op het kruispunt (voorziene ovonde) levert het stroom-

diagram in figuur 5.5.1. op voor de maatgevende avondspits (pae/u) voor het gewestplanalternatief. 
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Figuur 5.5.1 : Prognose voor situatie gewestplanalternatief ovonde Kaulille Centrum avondspits in pae/u 

 

 

Capaciteitscontrole volgens de methode van Bovy toont aan dat de ovonde overbelast zou raken. Deze toetsing 

is opgenomen in tabel 5.5.1.  De I/C-verhouding op kruispuntniveau stijgt boven 100%. Er is dus geen restcapaci-

teit, maar een overbelasting. Vooral takken Fabrieksstraat en Kaulillerdorp hebben te kampen met structurele 

filevorming. 
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Tabel 5.5.1 : Capaciteitstoets ovonde tijdens de avondspits voor gewestplanalternatief 

 

 

 

 

 

 

 

Ook op wegvakniveau blijken overbelastingen te ontstaan zoals blijkt uit tabel 5.5.2.  De I/C-verhoudingen stijgen 

boven 100% op Kaulillerdorp en de Fabrieksstraat. Op deze wegvakken ontstaat een aanzienlijk negatief effect. 

Op verschillende andere wegvakken gaat het om stijgingen zonder overschrijding van de capaciteit, maar dit leidt 

wel tot een beperkt negatief effect. 

Tabel 5.5.2: Doorstroming op wegvakniveau avondspitsuur voor gewestplanalternatief 

  Referentietoestand  Gewestplanalternatief  

Wegvak Rijrichting 
Intensi-

teit 

Capaci-

teit 
I/C 

 

Intensi-

teit 

Capaci-

teit 
I/C 

Toename 

%-punt 

Beoorde-

ling 

Kettingbrugweg 
Richting Kaulille 200 600 33,33%  289 600 48,17% 14,83% 0 

Richting Hamont 136 600 22,67%  321 600 53,50% 30,83% - 

Lillerbaan 
Richting Kaulille 240 600 40,00%  329 600 54,83% 14,83% 0 

Richting Sint-Huibrechts-Lille 258 600 43,00%  443 600 73,83% 30,83% - 

Steenweg op Kleine Brogel 
Richting Kaulille 396 600 66,00%  485 600 80,83% 14,83% - 

Richting Kleine Brogel 289 600 48,17%  474 600 79,00% 30,83% - 

Bosschelweg 
Richting Kaulille 66 600 11,00%  154 600 25,67% 14,67% 0 

Richting Grote Brogel 136 600 22,67%  349 600 58,17% 35,50% - 

Kaulillerdorp 
Richting Kaulille 325 600 54,17%  413 600 68,83% 14,67% 0 

Richting Bocholt 476 600 79,33%  662 600 110,33% 31,00% --- 

Fabriekstraat 
Richting Kaulille 307 600 51,17%  487 600 81,17% 30,00% - 

Richting Lozen 212 600 35,33%  678 600 113,00% 77,67% --- 

 

alfa beta gamma Xen Xri Den Nen Capaciteit I/C Praktische

s/pae pae rotonde rotonde reserve (90%)

1-strooksrotonde 

tak A= Kettingbrugweg 0,2 0,95 1 60% 74% 8,3 1 2340 102% 0,88

tak B= Fabrieksstraat 0,2 0,95 1 104% 102% -139,3 -26

tak C= Kaulillerdorp 0,2 0,95 1 75% 91% 30,1 3

tak D= Bosschelweg 0,2 0,95 1 28% 73% 10,4 0

tak E= Steenweg op Kleine Brogel / Lillerbaan 0,2 0,95 1 53% 66% 5,9 1
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Concluderend kan gesteld worden dat voor het gewestplanalternatief aanzienlijk negatieve effecten (---) ver-

wacht worden op kruispuntniveau (ovonde) en op 2 wegsegmenten. Op andere segmenten gaat het om beperkt 

negatief effecten (-) of verwaarloosbare effecten (0). 
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5.5.1.2 Effectgroep ‘Verkeersveiligheid’ 

BESCHRIJVING 

Een toename van de verkeersintensiteiten heeft in principe tot gevolg dat het risico op ongevallen stijgt, hoewel 

dit niet lineair is. Vrachtverkeer is hierin een bijzondere factor. Zowel subjectief als objectief heeft dit een effect 

op de verkeersveiligheid. De beoordeling qua verkeersveiligheid is opgebouwd op basis van verschillende aspec-

ten. Deze aspecten zijn identiek aan deze uit de beoordeling van het “integraal plan”, maar de effecten zijn om-

wille van de dermate hogere verkeersgeneratie sterker. 

• Interactie woonlinten / kernen 

o Een gedeelte van het verkeer verloopt via Kaulille Centrum. Vooral de Kettingbrugweg en de Fa-

briekstraat worden sterk bijkomend belast, maar ook andere wegen kennen een significante toe-

name (bijvoorbeeld schoolomgevingen en centrumfuncties langs Kaulillerdorp en de Bosschel-

weg).  

o Op de ovonde zullen per uur (avondspits) ongeveer 138 extra vrachtwagens rijden in het gewest-

planalternatief. Dit is een toename met ongeveer 150%. 

• Interactie fietsroute:  

o De grootste toename van het verkeer is terug te vinden in de Kettingbrugweg en de Fabriekstraat. 

Dit zijn beiden onderdelen van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk. Hoewel het gaat 

om lokale wegen type II en I respectievelijke en de snelheid er 50 of 70 km/u bedraagt, zijn er 

momenteel geen veilige en comfortabele fietspaden conform het fietsvademecum. Er zijn smalle 

aanliggende fietspaden, die vooral in de Fabriekstraat de fietser geen veiligheidsgevoel geven. De 

realisatie van conforme fietspaden langs deze beide wegen is reeds wenselijk in de bestaande 

toestand, wat ook opgenomen is in het actieplan van het mobiliteitsplan Bocholt. De toename 

van het (vracht)verkeer versterkt de huidige onveilige situatie en draagt bij tot de noodzaak tot 

aanleg van fietspaden, samen met de huidige verkeerssituatie. 

• Aandeel vrachtverkeer 

o In de referentietoestand (maatgevende avondspits) bedraagt het aandeel vrachtverkeer op de 

voorziene ovonde 6,4 %. Omwille van de ontwikkelingen zal dit toenemen tot 9,0%. Deze toe-

name lijkt niet zo groot. Dit is te verklaren uit de eveneens grote toename van het autoverkeer, 

wat voor een relatief lager percentage vrachtverkeer zorgt. 

 

BEOORDELING 

Op basis van het voorgaande kan gesteld worden dat de verkeersveiligheid een aanzienlijk negatief effect (---) 

heeft, omwille van de zeer grote toename van het verkeer, zowel personenwagens als vrachtwagens. 
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5.5.1.3 Effectgroep ‘Verkeersleefbaarheid’ 

BESCHRIJVING 

Er wordt een prognose van de wegvakbelasting (beide richtingen samen) opgemaakt. Deze ondergaat dezelfde 

toetsing als de referentietoestand.  

 

BEOORDELING 

Uit de onderstaande tabel blijkt dat de verkeersleefbaarheid op de Steenweg op Kleine Brogel en Kaulillerdorp 

sterk onder druk komt. De beoordeling is dan ook: negatief effect (--). Voor de overige onderzochte wegen wordt 

een aanzienlijk negatief effect (---) verwacht. 

 

Tabel 5.5.3 : Beoordeling verkeersleefbaarheid gewestplanalternatief (op basis van avondspitsuur, in pae/u, beide richtingen samen) 

 Referentietoestand  Gewestplanalternatief   

Wegvak Intensiteit Inschaling 
 

Intensiteit Inschaling %-verschil Beoordeling 

Kettingbrugweg 336 Normaal  610 Druk 82% --- 

Lillerbaan 498 Normaal  772 Druk 55% --- 

Steenweg op Kleine Brogel 685 Druk  959 Zeer druk 40% -- 

Bosschelweg 202 Rustig  503 Normaal 149% --- 

Kaulillerdorp 801 Druk  1075 Zeer druk 34% -- 

Fabriekstraat 519 Normaal  1165 Zeer druk 124% --- 

 

 

5.5.2 Koppeling milderende maatregelen en aanbevelingen aan de effectbeoordeling 

 

De verwachte verkeersgeneratie is enorm. De mobiliteitseffecten zijn dan ook navenant. Om de aanzienlijk nega-

tieve effecten te milderen zou het noodzakelijk zijn om de omvang van het bedrijventerrein sterk te beperken. 
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5.6 BESCHRIJVING EFFECTEN ‘ALTERNATIEF BESTEMMINGSMATIGE VERANKERING BESTAANDE 

TOESTAND’ 

5.6.1 Effectbespreking en -beoordeling 

BEOORDELING 

Een groengebied heeft geen significante verkeersgeneratie. Qua mobiliteit zijn dan ook geen of verwaarloosbare 

effecten (0) te verwachten.  
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5.7 BESCHRIJVING EFFECTEN ‘INGEPERKT ALTERNATIEF‘ 

Naar aanleiding van de ontwerptekstbespreking van dit planMER werd, onder andere door het Agentschap voor 

Natuur en Bos, de vraag gesteld naar een zandwinningsalternatief met een beperktere impact op bos en bossoor-

ten in het plangebied.  Deze vraag was te begrijpen als een vraag naar het ontwerpen en vervolgens onderzoeken 

van een “milderend” alternatief met een beperktere directe ruimtelijke impact.  Zowel een beperktere blijvende 

impact (door het sparen van de meest waardevolle bossen) als een beperktere tijdelijke impact (door een grotere 

landheraanwinning en grotere herbebossing). 

Wat dit laatste betreft, vroeg het advies nadrukkelijk de opvulling met niet-verontreinigde uitgegraven bodem-

materialen (van externe oorsprong) verder in beschouwing te nemen.  De site is immers goed ontsloten via de 

waterweg waardoor dit georganiseerd kan worden zonder bijkomende mobiliteit.  De (gedeeltelijke) heraanvul-

ling met gronden van externe oorsprong was reeds bij de aanvang (cfr kennisgeving) een plankenmerk, maar werd 

nooit meegenomen als een zekerheid.  De aanvoer werd veeleer beschouwd als een extra winst.  De effecten 

ervan kwamen reeds beperkt aan bod bij de bespreking van de effecten van het “integraal plan”. 

Deze vragen naar een zandwinning met beperktere directe ruimtelijke impact (meer bos, onder andere door her-

aanvulling) werden door de initiatiefnemers grondig onderzocht.  Dit heeft geleid tot het “ingeperkt alternatief” 

dat grondig is beschreven in deelrapport 13.  Het is op te vatten als een alternatief dat naar aanleiding van de 

milieueffectrapportage zelf ontstond als “geïntegreerde milderende maatregel”.  Het werd immers zo geconci-

pieerd dat in dit alternatief de directe impact (ruimtegebruik tijdelijk en blijvend) ingeperkt wordt (= mildering), 

zonder de indirecte impact (mobiliteit, geluid, …) te vergroten. 

In deze paragraaf worden de effecten van het “ingeperkt alternatief” bespreken voor de discipline mobiliteit. 
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5.7.1 Effectbespreking en -beoordeling 

BESCHRIJVING 

Verkeersgeneratie ontginning en aanvulling 

Een uitgangspunt van het “ingeperkt alternatief” is dat er geen bijkomende mobiliteit op de weg wordt gegeneerd 

in vergelijking met het “integraal plan”.  Dit betekent geen extra wegverkeer voor de aanvulling met externe gron-

den.  De externe aangevoerde grond wordt ofwel per schip ofwel via vrachtwagens die ook zand komen halen 

aangevoerd (retourvracht).  Hierdoor wordt het aantal lege ritten beperkt en alleszins geen bijkomende ritten 

gecreëerd.  De verkeersgeneratie ten gevolge van zandontginning is identiek aan deze geraamd voor het “inte-

graal plan” omdat de jaarlijkse productie van verkoopbare delfstoffen identiek is.  In het “ingeperkt alternatief” 

is immers de ontginningsintensiteit dezelfde.  Maar door de beperktere delfstofreserve is de looptijd van het 

project wel iets korter. 

In tabel 5.7.1 is het cumulatief gegenereerd verkeer weergegeven en de modale verdeling voor het “ingeperkt 

alternatief”.  Deze tabel is het equivalent van tabel 5.3.1 voor het “integraal plan”. 

Tabel 5.7.1 : Cumulatief gegenereerd verkeer  ingeperkt alternatief (het betreft een aanname op planniveau !) 

 Jaarlijkse productie  

delfstof (Ton) 

Jaarlijkse aanvoer bo-

demmateriaal (Ton) 

Afvoer delfstof via waterweg 

Aanvoer bodemmateriaal via waterweg 

Afvoer delfstof via weg 

Aanvoer bodemmateriaal via weg* 

% Ton % Ton 

Kaulindus / jaar 900 000 

425 000 

80 

80 

720 000 

340 000 

20 

20 

180 000 

85 000* 

Winters / jaar 300 000 

30 000 

10 

0 

30 000 

0 

90 

100 

270 000 

30 000* 

Totaal / jaar 1 200 000 

455 000 

62,5 

75 

750 000 

340 000 

37,5 

25 

450 000 

115 000* 

Totaal / dag 5 000  3 125  1 875 
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Verkeersgeneratie nabestemming 

Wat de nabestemmingen betreft, kan besloten worden dat de oppervlakten verkleinen, waardoor de verkeers-

generatie eveneens verkleint. Uit de voorgaande analyse van de verkeer aantrekkende werking van de nabestem-

ming bleek dat vooral de industriezone voor verkeer zorgt.  De voorziene oppervlakte voor industrie neemt be-

perkt af (32,5ha naar 29,5ha), waardoor gesteld kan worden dat de verkeersgeneratie ook maar in beperkte mate 

zal afnemen, in vergelijking met het “integraal plan”. 

 

BEOORDELING 

Aangezien de verkeersgeneratie nauwelijks wijzigt en alleszins niet toeneemt (ook voor vrachtwagens), kan be-

sloten worden dat de beoordeling zoals uitgewerkt voor het “integraal plan” ook voor het “ingeperkt alternatief” 

van toepassing is, voor wat betreft mobiliteit. 

De milderende maatregelen verwoord in § 5.3.2 en de conclusies verwoord in § 5.3.3 blijven van toepassing. 


