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EINDRAPPORT PLAN-MER 

1 Algemene inlichtingen 

1.1 Geografische situering en beknopte planbeschrijving 

Het plangebied waarvoor een GRUP zal worden opgemaakt omvat de uitbreidingszone, 

de huidige bestemde en vergunde site en de resterende natuurzones tussen de 

bestaande omliggende wegen (Wagemanskeel/N726 en E314).  Zie ook paragraaf 4.2 

voor verduidelijking bij begrenzing plangebied en uitbreidingszone. 

 

Het plangebied is gesitueerd op grondgebied van de stad Genk en de gemeente 

Zonhoven. 

Het doel van het plan is een kader te bieden voor de uitbreiding van de bestaande 

bedrijfssite van H. Essers aan de Transportlaan met het oog op de snelgroeiende farma-

activiteiten . De geplande uitbreiding ligt in het gebied dat wordt begrensd door de E314, 

de Wagemanskeel en de bestaande bedrijfssite. Het gewestplan duidt de 

uitbreidingszone aan als natuurgebied. In functie van het planningsproces en de opmaak 

van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) is een proces van plan-

milieueffectrapportage (plan-m.e.r.) opgestart teneinde een plan-milieueffectenrapport 

(plan-MER) op te maken. 

 

1.2 Doelstelling plan-MER 

Op basis van de verzamelde adviezen, inspraakreacties en datgene wat besproken is op 

de richtlijnenvergadering werden door de dienst milieueffectrapportage richtlijnen 

opgesteld op 3 juni 2014. Deze richtlijnen waren bedoeld om de inhoud, reikwijdte en het 

detailleringsniveau bij te sturen, om – met andere woorden – richting te geven aan het 

milieueffectrapport. 

Met behulp van deze richtlijnen is voorliggend plan-MER opgesteld. 

Voordat het definitieve rapport ingediend werd, heeft nog een informeel overleg 

plaatsgevonden met de dienst milieueffectrapportage en adviesinstanties waar  het 

ontwerp-milieueffectrapport is besproken en waar suggesties tot aanvulling, 

verduidelijking en/of aanpassing zijn geformuleerd. 

Het doel van het plan-MER is het bestuderen en rapporteren van de potentiële effecten 

die gepaard kunnen gaan met voorliggend plan en dit voor volgende disciplines: 

 Bodem; 

 Water; 

 Geluid; 

 Lucht; 

 Mobiliteit; 

 Receptor Landschap; 

 Receptor Natuur; 

 Receptor Mens. 
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1.3 Initiatiefnemer plan-MER 

De initiatiefnemer voor het plan-MER is het Agentschap Ondernemen. 

Contactgegevens: 

Agentschap Ondernemen 

Dienst Vestiging en Ruimtelijke economie 

Kempische Steenweg 305 bus 201 - 3500 Hasselt 

Contactpersoon: natalie.raets@agentschapondernemen.be 

 

1.4 Opdrachthouder GRUP 

Een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) zal worden opgemaakt door Ruimte 

Vlaanderen. 

Contactgegevens: 

Ruimte Vlaanderen 

Afdeling Gebieden en Projecten 

Koningin Astridlaan 50 

3500 Hasselt 

Contactpersoon: miryam.moors@rwo.vlaanderen.be 

 

1.5 Firma H. Essers 

De uitbreidingsvraag betreft de firma H. Essers. 

Contactgegevens: 

H. Essers 

Transportlaan 4 

3600 Genk 

 

1.6 Coördinatie plan-MER 

Een plan-MER moet opgemaakt worden door een erkend MER-coördinator. Het 

Agentschap Ondernemen doet hiervoor beroep op het studiebureau ARCADIS Belgium 

nv. 

Het milieuonderzoek binnen dit planproces, in casu het onderdeel plan-m.e.r., wordt 

opgemaakt door Natalie Bakx als MER-coördinator (EDA 512, 31/12/2099). In functie van 

specifieke milieutechnische input wordt daarbij beroep gedaan op een ruimer team van 

erkende MER-deskundigen binnen ARCADIS. Het gaat om de onderstaande personen: 

 Natalie Bakx (ARCADIS Belgium), erkend deskundige Bodem (EDA 512, 31/12/2099), 

belast met:  

de algemene coördinatie en de discipline Bodem 

 Dirk Libbrecht (ARCADIS Belgium), erkend deskundige Water (EDA 277, 31/12/2099), 

belast met:  

de discipline Water 

mailto:natalie.raets@agentschapondernemen.be
mailto:ann.maurissen@rwo.vlaanderen.be
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 Mieke Deconinck (ARCADIS Belgium), erkend deskundige Fauna en Flora (EDA 590, 

geldig tot 31/12/2099), en Landschap, Bouwkundig erfgoed en Archeologie (EDA 590 

geldig tot 31/12/2099) belast met:  

de discipline Fauna en Flora en de discipline Landschap, Bouwkundig erfgoed en 

Archeologie 

 Adel Lannau (ARCADIS Belgium), erkend deskundige Mens – sociaal-

organisatorische aspecten, deeldomein mobiliteit (EDA 611, geldig tot 31/12/2099), 

belast met:  

de discipline Mens (deeldomein mobiliteit) 

 Patrick Pans (ARCADIS Belgium), erkend deskundige Geluid en Trillingen (EDA 557, 

geldig 31/12/2099), belast met:  

de discipline Geluid en Trillingen 

 Annick Van Hyfte (ARCADIS Belgium), erkend deskundige Lucht (EDA 754, geldig tot 

31/12/2099), belast met:  

de discipline Lucht 

 

Daarnaast zullen volgende medewerkers van ARCADIS de uitwerking van volgende 

milieudisciplines ondersteunen: 

 Hanne Carlens: disciplines bodem, water, landschap, mens 

 Sofie Van Brussel: discipline flora en fauna en passende beoordeling 

 Dominique Gillis: discipline mobiliteit 

 Anne Temmerman: discipline lucht 

Contactgegevens: 

ARCADIS Belgium – vestiging Hasselt 

Eurostraat 1bus 1 

3500 Hasselt 

Tel.: 011/28 88 00 

n.bakx@arcadisbelgium.be 

 

Het vleermuizenonderzoek is uitgevoerd door: 

 Sven Verkem, N8 gcv Zoogdierenonderzoek 

 

Stijn De Coutere (ProFlow bvba) is in het projectteam opgenomen en staat mee in voor 

de procesbegeleiding. 

Contactgegevens: 

Torenhofstraat 16 

3370 Boutersem 

Tel.: 0476/24 46 63 

stijn.decoutere@proflow.be 

 

mailto:n.bakx@arcadisbelgium.be
mailto:stijn.decoutere@proflow.be
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1.7 Toetsing aan de plan-MER-plicht 

De beoordeling van plannen en programma’s op hun gevolgen voor het milieu wordt 

geregeld door het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid 

(zogenaamde DABM) als specifiek gewijzigd door het zogenaamde plan-m.e.r. decreet 

van 27 april 2007
1
 en het besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 

betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s. 

Conform art. 4.2.3. van het DABM moet voor een plan of programma dat onder het 

toepassingsgebied van het hoofdstuk II aangaande plan-milieueffectrapportage van titel 

IV van het DABM valt, in dit geval een voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan, en dat niet 

het gebruik bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau, noch een kleine wijziging 

inhoudt, een plan-MER opgemaakt worden wanneer: 

1° het plan of programma betrekking heeft op landbouw, bosbouw, visserij, energie, 

industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme, 

ruimtelijke ordening of grondgebruik, en het kader vormt voor de toekenning van een 

vergunning voor een project opgesomd in bijlagen I, II en III van het besluit van de 

Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van categorieën van 

projecten onderworpen aan milieueffectrapportage
2
; 

2° voor een ander plan of programma dan deze vermeld onder 1°, de initiatiefnemer aan 

de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage I, die bij het decreet (DABM) is 

gevoegd, niet aantoont dat dit plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten kan 

hebben. 

De gevraagde uitbreiding is gelegen in habitatrichtlijngebied en kan mogelijks een 

betekenisvolle aantasting veroorzaken van de natuurlijke kenmerken van het betrokken 

habitatrichtlijngebied. Bijgevolg is het niet uitgesloten dat er mogelijks aanzienlijke 

milieueffecten kunnen optreden. Bijgevolg wordt voor het voorgenomen plan een plan-

m.e.r. procedure opgestart en een plan-MER opgemaakt. 

 

                                                      

1
 Decreet van 27 april 2007 houdende wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 

milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

(B.S.20/06/2007) 
2
 Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan 

milieueffectrapportage (B.S. 17/02/2005) 
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2 Doelstelling, reikwijdte en detailleringsgraad van het 
voorgenomen plan 

2.1 Aanleiding plan en plandoelstelling 

2.1.1 Aanleiding 

De firma H. Essers wenst de bestaande site aan de Transportlaan in Genk uit te breiden 

omwille van haar snelgroeiende farma-activiteiten. De geplande uitbreiding bevindt zich 

in natuurgebied volgens het gewestplan en vereist de opmaak van een Gewestelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan. De Vlaamse Regering heeft de bevoegde minister van 

ruimtelijke ordening bij beslissing van 6 december 2013 gelast een planningsproces op te 

starten voor de uitbreiding van het logistiek bedrijf H. Essers. 

 

2.1.2 Plandoelstelling 

De plandoelstelling van voorliggend plan is de uitbreiding van de snelgroeiende farma-

activiteiten van de firma H. Essers zodat een totale bedrijfsoppervlakte van ca 30 ha 

beschikbaar is voor het distributiecentrum, een internationaal cross dock voor farma, 

parkeerzones voor vrachtwagens en werknemers en een gamma aan noodzakelijke 

ondersteunende functies en dit binnen een aaneengesloten ruimte met het oog op een 

efficiënte bedrijfsvoering en op een terrein met goede weg- en spoorwegontsluiting. 

 

2.1.3 Kadering binnen vroegere planningsprocessen 

In de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is het 

regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk geselecteerd en is Genk, als stedelijk gebied en 

als onderdeel van het Economisch Netwerk Albertkanaal geselecteerd als economisch 

knooppunt.  Het bestaande terrein Essers is gesitueerd in de bedrijvencluster Genk-

Noord die deel uitmaakt van het economisch netwerk Albertkanaal.  In 2013 is het proces 

(plan-MER en GRUP) voor afbakening van het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk 

heropgestart en is de afbakeningslijn aangepast.  Op 20 juni 2014 werd het gewestelijk 

ruimtelijk uitvoeringsplan Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk definitief 

vastgesteld.  De bedrijvencluster Genk-Noord bepaalde ondermeer de ligging van de 

afbakeningslijn. Het plangebied is gelegen buiten de afbakeningslijn voor het 

regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk. In het GRUP worden eveneens binnen de 

afbakening van het regionaalstedelijk gebied de noodzakelijke bestemmingswijzigingen 

of –verfijningen doorgevoerd. Voor het terrein van H. Essers aan de Transportlaan is er 

binnen het afbakeningsproces geen bestemmingswijziging voorgesteld. Een afzonderlijk 

planproces werd bij beslissing van 6 december 2013 voor de uitbreiding van het logistiek 

bedrijf H. Essers opgestart. Er werd daarbij destijds gesteld dat de afbakeningslijn van 

het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk in dit planproces voor H. Essers kan worden 

verschoven. 

In kader van een eerdere uitbreidingsvraag van het bedrijf H. Essers heeft actorenoverleg 

en besluitvorming plaatsgevonden. Op 5 januari 2007 werd een positief planologisch 

attest verleend aan het transportbedrijf H. Essers voor de bedrijfssite aan de 

Transportlaan te Genk. Met dit planologisch attest wenste het bedrijf de cross docking 

activiteit (voor andere goederen dan farma) uit te breiden. Het doel was om aansluitend 

aan hal 6, in westelijke richting, een tweede hal te bouwen in een gelijkaardige 

constructie. Deze hal (bestaande + uitbreiding) heeft de functie van een zogenaamd 
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Europees cross dock.  In 2009 werd in navolging van dit planologisch attest een 

Gewestelijk RUP3 goedgekeurd voor de site van H. Essers waardoor de bestaande site al 

beperkt uitgebreid werd via een herbestemming van natuurgebied naar zone voor 

bedrijventerrein. 

 

2.2 Verantwoording van de uitbreidingsvraag 

2.2.1 Het bedrijf H. Essers 

Het bedrijf H. Essers werd opgericht in 1928 door Henri Essers en is intussen uitgegroeid 

tot één van de meest toonaangevende bedrijven in Europa op het vlak van transport en 

logistiek voor sectoren als chemie, farmaceutica/healthcare en kwalitatief hoogstaande 

goederen. De afgelopen 10 jaar kende het bedrijf een stevige uitbreiding, te danken aan 

de autonome groei en een aantal strategische overnames. In 2013 boekte H. Essers een 

omzet van 409 miljoen €. 

Het bedrijf telt momenteel 850.000 m² magazijnruimte, een vloot van 1.200 trekkers en 

2.400 aanhangwagens. Het bedrijf heeft meer dan 3.900 medewerkers verdeeld over 32 

vestigingen in 11 landen in West- en Oost-Europa. 

Naast de hoofdzetel in Genk, heeft H. Essers een tweede thuisbasis in Roemenië. 

De sterkte van het bedrijf ligt in de asset-based strategie: het is eigenaar van de vloot, 

magazijnen en IT-systemen. Dit maakt het mogelijk om een optimale controle over alle 

strategische processen te behouden. Het familiale karakter van het bedrijf zorgt 

bovendien voor korte besluitvormingsprocessen. Hierdoor kan H. Essers zeer flexibel 

inspelen op veranderende klanteneisen en verschuivingen op de internationale markt. 

Vanaf 2009 werd beslist verder in te zetten op farma als strategische groeimarkt. 

 

2.2.2 Farma als strategische groeimarkt 

Het is voor het onderdeel farma (1 van de 3 strategische groeimarkten) dat H. Essers op 

zoek is naar bijkomende ruimte. De groei van het farma-gedeelte van H. Essers kwam de 

laatste jaren in een stroomversnelling. De vraag van farmaceutische bedrijven stijgt zeer 

snel en is ook zeer specifiek en veeleisend. H. Essers kan dit aanbieden (het gaat om 

een specifieke en hoogwaardige uitrusting van de hallen). Dit is niet voor elke logistieke 

dienstverlener weggelegd. Bovendien is deze groei, omwille van de snelle evolutie van 

de logistieke sector in het algemeen, noodzakelijk om te kunnen consolideren en 

optimaliseren. 

Op 4 jaar tijd werd de omzet van farma meer dan verdubbeld. Tegen eind 2014 wordt 

verwacht dat de omzet verdrievoudigd wordt. Tegelijkertijd werd ook de gebruikte 

oppervlakte vergroot. 

 

Onderstaande omzetcijfers geven de snelle groei aan: 

Jaar Omzet mio Oppervlakte in gebruik (m²) 

2009 17,8 6.000 

2010 23,1 9.000 

                                                      
3 Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk 

uitvoeringsplan “Transportbedrijf. Essers en Zonen NV te Genk” van 6/03/2009 
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Jaar Omzet mio Oppervlakte in gebruik (m²) 

2011 31,3 18.800 

2012 37,4 24.800 

2013 40,9 34.800 

2014 Gebudgetteerd: 55,0 40.800  (ombouw hal 1 voorzien voor dit jaar) 

 

Uit deze tabel kan afgeleid worden dat er per jaar gemiddeld 6.000 tot 10.000 m² 

bijkomende ruimte werd ingenomen. Deze oppervlakten zijn gerelateerd aan de 

oppervlakte van de bestaande hallen op de site, die omgebouwd werden. 

 

Bij nieuwbouw kunnen compartimenten een maximale oppervlakte hebben van 12.000 m² 

(omwille van brandveiligheid). Als deze lijn wordt doorgetrokken (jaarlijks een bijkomende 

oppervlakte van ca. 12.000 m²), betekent dit dat tegen 2020 een oppervlakte van ca. 

72.000 m² extra vloeroppervlakte nodig zal zijn. 

 

2.2.3 Huidige gebruik van de site aan de Transportlaan 

Historiek van deze vestiging: 

De vestiging van het transportbedrijf H. Essers en zonen NV in Genk heeft te maken met 

de sluiting en de reconversie van de mijnactiviteiten. 

Toen in de periode 1986-1989 duidelijk werd dat de mijnen in Limburg gesloten zouden 

worden, moest er nagedacht worden over de reconversie van de streek, gezien de grote 

werkloosheid die dit zou meebrengen. De mijnterreinen moesten gesaneerd en 

herbestemd worden. Voor het mijnterrein van Winterslag werd vrij snel duidelijk op welke 

manier dit terrein opnieuw gebruikt kon worden. Door de ligging aansluitend aan het 

bestaande industrieterrein Genk-Noord (ten noorden van de autosnelweg E314) en de 

aanwezigheid van autosnelweg en spoorweg waren deze terreinen uitermate geschikt 

voor een industriële herbestemming voor logistiek en transport. 

NV Mijnen wilde op zeer korte termijn reeds starten met deze ontwikkeling, en dit nog 

vóór de effectieve sluiting en sanering van de mijnterreinen zodat een antwoord kon 

geboden worden op het verlies van jobs (o.a. ook voor laaggeschoolden). 

De huidige Transportlaan werd aangelegd en via een joint-venture tussen de NV Mijnen 

en het transportbedrijf Essers werd Belstor opgericht dat zich hier in 1988 vestigde aan 

de rand van het mijnterrein, ten noordwesten van de Transportlaan. De noodzakelijke 

infrastructuren (opslaghallen, …) werden gebouwd. 

 

Evolutie van deze vestiging 

Zoals het een dynamische onderneming eigen is, evolueerde deze site ook sinds 1988. 

Zo werden hier in de jaren ’90 de hoofdzetel gevestigd en iets later ook het Europees 

cross dock (hal 6). Het overzicht aan stedenbouwkundige vergunningen geeft de 

verschillende acties op het terrein weer (zie hoofdstuk 6.10). 

In 2006 werd er een aanvraag ingediend om hal 6 (Europees cross dock) in oppervlakte 

te verdubbelen. De hal werd begin 2008 gebouwd en is sindsdien volledig operationeel. 

Voor de uitbreiding van deze hal werd een oppervlakte van 2,5ha natuurgebied 

herbestemd naar bedrijvenzone. Omdat de andere hallen op het terrein gebruikt werden 
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voor warehousing, kon toen ook gesteld worden dat een verdere uitbreiding van deze site 

niet nodig zou zijn. Hallen voor warehousing kunnen immers op diverse plaatsen 

voorzien worden. Er bestond ook geen samenhang tussen verschillende hallen.  

 

Ondertussen zijn activiteiten geëvolueerd en gewijzigd van warehousing naar distributie 

en cross docking voor farma onder invloed van de stijgende vraag van farmaceutische 

bedrijven naar voor farma uitgeruste terreinen. 

De activiteiten warehousing die tot dan daar gevestigd waren, werden geleidelijk aan 

afgebouwd omwille van het verminderen van de vraag naar louter opslag. Bovendien 

evolueerde H. Essers van transporteur naar een logistieke dienstverlener die logistiek en 

distributie op maat van zeer diverse klanten organiseert en zelf hiervoor de nodige 

oplossingen uitwerkt en technische uitrusting voorziet. Dit heeft een rechtstreekse invloed 

op de toegevoegde waarde en tewerkstelling. 

De bestaande hallen warehousing op deze site werden sinds 2009 geleidelijk aan 

hergebruikt en omgebouwd om te voldoen aan de hoge uitrustingseisen voor farma. De 

laatste aanpassing op de bestaande site is voorzien in 2014. De locatie aan de 

Transportlaan kwam het meest in aanmerking voor het localiseren van farma omwille 

van: 

 de goede ontsluiting (E314, spoorweg); 

 ligging bij de hoofdzetel; 

 aanwezigheid van de garage en wasstraat (ook aan het vervoer van farma-goederen 

worden hoge kwaliteitseisen gesteld); 

 ca. 40.000 m² ruimte (bestaande hallen warehousing) die op termijn kon gebruikt 

worden, afhankelijk van de groei van deze markt. 

Wat toen niet kon voorzien worden was dat deze markt zo snel zou groeien en dat zelfs 

40.000 m² oppervlakte niet zou volstaan om deze regio te bedienen. Omdat de 

bestaande hallen momenteel zo goed als helemaal in gebruik zijn voor farma, is de 

uitbreidingsnoodzaak reëel. 

Voor de verantwoording van de specifieke locatie wordt verwezen naar paragraaf 5.2 in 

het hoofdstuk 5. Alternatieven. 

 

Onderstaande figuur geeft de huidige werking van de site aan de Transportlaan weer. 
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Figuur 2.2.1: huidige werking bestaande site 

 

Het Europees cross dock (weergegeven in Figuur 2.2.1, ook hal 6 genoemd) en de hallen 

voor farma (inclusief internationaal cross dock voor farma in hal 3, voor situering zie 

Figuur 2.2.2) zijn twee afzonderlijke entiteiten. Er is geen relatie tussen de twee. In 

volgende paragraaf wordt de werking van het farmadeel toegelicht en de onderlinge 

relaties tussen de onderdelen van het farmadeel.  Het Europees cross dock functioneert 

zelfstandig en behoort niet tot dit farmadeel waarvoor uitbreiding gewenst is. 

 

2.2.4 Werking onderdeel farma 

Het principe van de werking van deze site houdt de koppeling in van een 

distributiecentrum met een cross dock. Goederen worden via het internationaal cross 

dock (in hal 3) naar het distributiecentrum (bestaande uit de opslaghallen) verplaatst 

(interne korte verplaatsingen via elektrische hefmasten) en via groupage terug via het 

cross dock naar de eindbestemming vervoerd. Door deze koppeling wordt de 

meerwaarde van logistiek gecreëerd: de vulgraad van de vrachtwagens die op deze site 

aankomen en vertrekken is 100%. Dit heeft bovendien een grote invloed op de CO2-

uitstoot voor vrachtverkeer. Indien deze activiteiten (m.n. cross dock en 

distributiecentrum) uit elkaar gehaald worden, is deze meerwaarde verdwenen. 

 

Het deel farma bestaat momenteel uit 5 hallen, die elk een eigen functie hebben, maar 

die ook allemaal in verbinding staan met elkaar. Ladingen komen en vertrekken altijd via 

hal 3 of hal 2 (afhankelijk van hoe zij vervoerd worden). Vervolgens worden zij 

gestockeerd in hal 1, 4 of 5, afhankelijk van in welke omstandigheden zij moeten 

behandeld/bewaard worden. Goederen worden intern op deze site zoveel mogelijk 

verplaatst met elektrische hefmasten. 
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Figuur 2.2.2: Nummering hallen en onderlinge relaties bestaande site 

 

Essentieel is het internationaal cross dock (hal 3) dat al op deze locatie ligt: indien een 

aantal hallen voor farma op een andere locatie gesitueerd zouden worden, moeten alle 

goederen naar het huidige cross dock op de site aan de Transportlaan gebracht worden 

voor verdere verdeling. Dit betekent dat er transport nodig is tussen de opslaghallen en 

het crossdock, waardoor de vulgraad van vrachtwagens niet meer 100% kan zijn. Dit 

heeft rechtstreeks invloed op de kostprijs voor transport waardoor de rendabele 

bedrijfsvoering onmogelijk gemaakt wordt. 

Bijkomende heeft dit ook volgende gevolgen: 

 Goederen moeten, via de openbare weg, verplaatst worden met vrachtwagens: 

- Meer CO2-uitstoot; 

- Druk op openbare weg. 

 Alle goederen die van de ene naar de andere site verplaatst worden, moeten telkens 

opnieuw geregistreerd worden bij het buitengaan en binnenkomen van de site (via 

portier - security); 

 Er wordt veel tijd verloren, hetgeen zeer nadelig is, want dit segment werkt volgens 

just-in-time-leveringen; 

 De transportplanning wordt hierdoor nog meer ingewikkeld, met fouten als gevolg. 

Dit tijdverlies en het feit dat er meer mensen betrokken worden voor het verplaatsen van 

goederen van de ene naar de andere site, brengt bovendien een enorme jaarlijkse kost 

met zich mee.  Het localiseren van het farmasegment op 2 verschillende locaties is 

bijgevolg geen optie.  
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2.2.5 Tewerkstelling 

Op de totale site aan de Transportlaan werken momenteel 190 arbeiders en 290 

bedienden. Ca. 400 chauffeurs zijn nu al aan deze site gelinkt. 

In het onderdeel farma werken er momenteel op deze site 120 arbeiders en 40 

bedienden (20 bedienden warehouse en 20 transportbedienden). Dit zijn 160 

werknemers op een oppervlakte van ca. 40.800 m² gebouwen. 

Deze uitbreiding brengt een rechtstreekse bijkomende tewerkstelling van 230 mensen 

met zich mee. Dit zijn allemaal mensen die op de site zullen werken (zowel 

laaggeschoolde arbeiders als bedienden). Tegelijkertijd zullen er ook bijkomend 

chauffeurs moeten aangeworven worden en een aantal bedienden op administratief vlak 

inzake magazijnbeheer en transport, … In totaal kan er gesproken worden van een 

bijkomende tewerkstelling van ca. 400 mensen. Dit is een inschatting van het personeel 

dat nodig zal zijn bij de uitbreiding, voortgegaan op de huidige, bestaande situatie. 

 

Er kan gesteld worden dat H. Essers, naast een economische rol ook een belangrijke 

sociale rol speelt op deze locatie: voornamelijk mensen van de directe omgeving werken 

er en er is plaats voor laaggeschoolden, hetgeen in deze regio, gezien het mijnverleden, 

een belangrijke verdienste is. 

 

2.2.6 Uitbreidingsvraag 

Huidige uitbreidingsvraag 

Aangezien het totaal aan dit soort van activiteiten op dezelfde locatie moet gesitueerd zijn 

om vlot en efficiënt te kunnen werken (zie 2.2.4 werking farma) en er reeds de helft van 

de investeringen gedaan zijn om te komen tot een volwaardige site voor farma op deze 

locatie (huidige investeringen), stelt zich de vraag om te kunnen uitbreiden, aansluitend 

aan de bestaande site. 

Het is aansluitend aan de site aan de Transportlaan dat H. Essers wil uitbreiden, zodat 

alle farma-activiteiten geconcentreerd blijven op één locatie (cross dock – 

distributiecentrum – kantoren voor dienstverlening). De uitbreidingsvraag situeert zich in 

noordwestelijke richting, aan de achterzijde van de reeds bestaande bedrijfshallen en 

heeft een terreinoppervlakte van ca. 12 ha, waar ca. 70.000 m² hoog uitgeruste hallen op 

gebouwd kunnen worden. 

 

Indien het hele farma-onderdeel moet verhuizen, zullen de bestaande hallen leeg komen 

te staan. Er zal geen valabel alternatief kunnen gevonden worden. De uitrustingsgraad 

ervan is immers veel te hoog. Indien deze infrastructuur voor andere activiteiten zou 

moeten gebruikt worden, is deze investering zinloos geweest. 

 

Toekomstige uitbreidingsvraag (na 2020) 

Na deze uitbreiding is de maximale oppervlakte bereikt. Het economisch maximum van 

de regio is dan immers bereikt. Om een grotere regio te bereiken voor farma zal er op 

andere plaatsen in Europa verder geïnvesteerd worden in voor farma uitgeruste terreinen 

die volledig autonoom werken. 

 



 Pagina 28  BE0100.010705.0330 

 

2.3 Reikwijdte en detailleringsgraad van het plan 

In functie van het mogelijk maken van een uitbreiding van het huidige bedrijventerrein, 

dient een herbestemming doorgevoerd te worden. Een RUP dient te worden opgemaakt 

voor de wijziging van de huidige bestemming van de uitbreidingszone als natuurgebied 

naar een bestemming voor bedrijvigheid, de doorvertaling van milderende maatregelen 

gesitueer in de zones van het resterende natuurgebied tussen de bestaande wegenis 

(Wagemanskeel/N726 en E314) en de wijziging van SEVESO-activiteiten voor de 

bestaande site. Het RUP beoogt de juridisch-planologische vastlegging van de 

bestemming van het gebied voor bedrijvigheid en de ordening van de uitbreidingszone 

als een samenhangend, ruimtezuinig en ruimtelijk kwalitatief geheel. 

Het plan met de voorgestelde inrichting van het terrein is richtinggevend voor de 

ruimtevraag en inrichting van de uitbreidingszone en de opmaak van het RUP. Enkel de 

randvoorwaarden die noodzakelijk juridisch vastgelegd moeten worden in het RUP om tot 

een kwalitatieve ontwikkeling te komen, worden uit dit plan gedestilleerd. 

Minstens volgende elementen zullen of kunnen verordenend vastgelegd worden in het 

grafisch plan en voorschriften (zie ook paragraaf 4.2) : 

 Een bestemmingszone voor bedrijfsactiviteiten van transport, distributie en logistiek 

waarbinnen de uitbreidingsvraag van magazijnen kan worden gerealiseerd; 

 Er zal ook een bufferzone worden voorzien rondom het terrein met het oog op het 

eventueel noodzakelijk bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van het 

aanliggende natuurgebied en de directe omgeving. 

. 

 

Andere specifieke bestemmings- of inrichtingsvoorschriften kunnen het resultaat zijn van 

het planningsproces, in het bijzonder van het actorenoverleg, de beoordelingen 

(milieubeoordeling, ruimtelijk veiligheidsrapport) en het ruimtelijk ontwerp, maar behoren 

niet tot het initieel voorgenomen detailniveau. 

Specifieke inrichtings- of beheersmaatregelen die juridisch niet verordenend doorvertaald 

kunnen worden in het RUP, worden dan beschouwd als aanbevelingen, 

randvoorwaarden of aandachtspunten naar het vervolgtraject tot realisatie van het gebied 

(bijv. vergunningsfase, beheerplannen, …) of flankerende maatregelen. 
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3 Actorenoverleg 

In kader van een eerdere uitbreidingsvraag van het bedrijf H. Essers heeft actorenoverleg 

en besluitvorming plaatsgevonden. Op 5 januari 2007 werd een positief planologisch 

attest verleend aan het transportbedrijf H. Essers voor de bedrijfssite aan de 

Transportlaan te Genk
4
, onder volgende voorwaarden: 

 De in de passende beoordeling voorgestelde milderende maatregelen worden strikt 

opgevolgd en uitgevoerd, waarbij voor de inrichting van de herstelzone van 10 ha een 

inrichtingsplan moet deel uitmaken van de stedenbouwkundige aanvraag; 

 De waterhuishoudingsaspecten worden meegenomen in de vergunningsaanvraag en 

het planningsproces; 

 Het fietspad op een logische wijze hertekend wordt, zodat een ruimtelijk logische 

invulling van het gebied ontstaat en de continuïteit van het openbaar fietsroutenetwerk 

wordt gegarandeerd. Een aanpassing van het tracé kan pas na voorafgaandelijk 

advies met de stad Genk en de provincie Limburg en mits het verkrijgen van de 

nodige vergunningen. 

Met dit planologisch attest wenste het bedrijf de cross docking activiteit (voor andere 

goederen dan farma) uit te breiden. Het doel was om aansluitend aan hal 6, in westelijke 

richting, een tweede hal te bouwen in een gelijkaardige constructie. Deze hal (bestaande 

+ uitbreiding) heeft de functie van een zogenaamd Europees cross dock. Rondom de hal 

werd voldoende verharding voorzien zodat aan- en afrijdende vrachtwagens goed 

kunnen manoeuvreren en in afwachting van hun lading kunnen parkeren. Door deze 

uitbreiding werd het terrein toen uitgebreid met 2,34 ha in natuurgebied. 

Op 2/10/2014 werden door H. Essers en de Dienst Leefmilieu van de Stad Genk de 

verplichtingen in de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning en in het concreet 

uitvoeringsplan overlopen. Omdat door beide partijen nog acties ondernomen zullen 

worden (onderhoud bufferstrook en bosfrezen en opnieuw aanplanten van bos op 

plaatsen waar Amerikaans Eik werd gekapt), werden hierover afspraken gemaakt.  

   

In 2009 werd in navolging van dit planologisch attest een Gewestelijk RUP
5
 goedgekeurd 

voor de site van H. Essers waardoor de bestaande site al beperkt uitgebreid werd via een 

herbestemming van natuurgebied naar zone voor bedrijventerrein. 

In het kader van de huidige vraag tot uitbreiding worden verschillende actoren betrokken. 

Er werd een begeleidingsgroep voor het verdere planningsproces opgericht met 

vertegenwoordigers van: 

 Agentschap Ondernemen (AO); 

 Departement Ruimte Vlaanderen (RV); 

 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE); 

 Agentschap voor Natuur en Bos (ANB); 

 Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW); 

 Provincie Limburg; 

                                                      
4
 Ministerieel besluit houdende de afgifte van een positief planologisch attest aan het bedrijf Henri Essers en zonen NV in de gemeente 

Genk (5/01/2007) 

5 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Transportbedrijf. 

Essers en Zonen NV te Genk” van 6/03/2009 
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 Genk; 

 Zonhoven; 

 Houthalen-Helchteren; 

 Bedrijf H. Essers; 

 Opdrachthouders specifieke studies (plan-MER, RVR). 

Een belangrijk aandachtspunt tijdens het planningsproces bij de opmaak van een RUP 

en binnen de verdere plan-m.e.r. procedure, is de actieve openbaarheid en 

betrokkenheid van actoren bij het onderzoek en de voorbereiding van besluitvorming. 

De hoofdlijnen van  actorenoverleg en besluitvorming worden hieronder chronologisch 

opgesomd en aangevuld: 

 Het ontwerp van kennisgeving werd overlegd in de begeleidingsgroep voor het plan-

m.e.r. op 18 maart 2014. 

 Deze kennisgeving werd volledig verklaard door de Dienst MER op 14 april 2014 en is 

gedurende 30 dagen (van 18 april tot 19 mei 2014) ter inzage gelegd (zogenaamde 

terinzagelegging) op het gemeentehuis van Genk, Zonhoven en Houthalen-Helchteren 

en gepubliceerd op de website van de betrokken gemeenten, de website van het 

Agentschap Ondernemen en de website van de dienst MER. De kanalen waar de 

volledig verklaarde kennisgeving kan worden geraadpleegd, werden aangekondigd via 

een bericht in de krant ‘Het Laatste Nieuws’ van 17 april 2014. De terinzagelegging 

beoogde inspraak op de wijze waarop de  milieubeoordeling uitgevoerd moet worden 

(aanpak en methodologie van plan-MER). De inspraak van de burger was hierbij 

mogelijk. 

 Tijdens de terinzagelegging van de kennisgevingsnota werd bijkomend informatie 

verstrekt aan geïnteresseerden van het ruime publiek tijdens een infomoment. Dit 

infomoment is doorgegaan op dinsdag 29 april 2014. 

 De kennisgeving werd voor advies ook voorgelegd aan besturen en administraties die 

tevens uitgenodigd werden op een plenaire bespreking onder voorzitterschap van de 

bevoegde Dienst MER (zogenaamde richtlijnenvergadering) op 27 mei 2014. In deze 

vergadering werden de reacties uit de terinzagelegging meegenomen en besproken. 

De opmerkingen die tijdens de terinzagelegging zijn ingebracht en uiteraard de 

bespreking hiervan op de richtlijnenvergadering leidden tot de MER-richtlijnen voor de 

opmaak van het plan-MER die door de dienst MER opgemaakt werden. Volgende 

instanties werden om advies gevraagd : 

- Provinciebestuur Limburg - Directie Ruimte 

- Stad Genk 

- Gemeente Zonhoven 

- Gemeente Houthalen-Helchteren 

- Dept. Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE): 

 Afdeling Milieuvergunningen Limburg 

 Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid – dienst VR 

 Afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu en Gezondheid: 

 Dienst Hinder en Risicobeheer 

 Dienst Lucht en Klimaat 

 Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen – 

Dienst Natuurlijke Rijkdommen 



 Pagina 31  BE0100.010705.0330 

 

- Agentschap Ondernemen - Dienst Vestiging en Ruimtelijke Economie 

- Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) – Limburg 

- Vlaamse Landmaatschappij (VLM) – regio Oost 

- Onroerend Erfgoed Limburg 

- Dept. Ruimte Vlaanderen - Afdeling Gebieden en Projecten 

- Agentschap Wegen en Verkeer - Buitendienst Limburg 

- Dept. Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 

- Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid - Afdeling Toezicht Volksgezondheid 

Limburg 

- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 

 Afdeling Operationeel Waterbeheer 

 Afdeling Ecologisch Toezicht 

 Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie 

- OVAM - Afdeling Bodembeheer  

- Fluxys 

 Tijdens de opmaak van het ontwerprapport plan-MER is de begeleidingsgroep op 

volgende data op de hoogte gebracht van tussentijdse resultaten:  

- 9 juli 2014  

-12 augustus 2014 

 Het ontwerprapport van de milieubeoordeling (ontwerp plan-MER) werdbesproken op 

een overleg met de besturen en adviesinstanties onder voorzitterschap van de Dienst 

MER, de zogenoemde ontwerptekstbespreking  op 12 september 2014. Deze 

ontwerptekstbespreking resulteerde in suggesties tot aanpassing van het MER via het 

verslag.   

 Op basis van de afspraken van de ontwerptekstbespreking is vervolgens het ontwerp 

plan-MER aangepast tot een definitief plan-MER.  De aanpassing van het MER tot 

een definitief MER is aan de begeleidingsgroep toegelicht op 9 oktober 2014. Tweede 

helft oktober 2014 is een definitief MER voor goedkeuring bij de bevoegde dienst MER  

ingediend. 

 In augustus en september 2014 zijn thematische werkgroepvergaderingen 

georganiseerd om de mogelijkheden en modaliteiten over de ligging van de om te 

leggen recreatieve route en over de inrichting van de bufferzones ter hoogte van de 

uitbreidingszone verder te bespreken.  De werkgroep voor de recreatieve route is 

samengekomen op 25 augustus 2014 en op 8 en 18 september 2014.  De werkgroep 

voor de bufferzone is samengekomen op 8 en 18 september 2014.  Dat 

actorenoverleg gaf aanleiding tot toevoeging van hoofdstuk 14 aan voorliggend MER 

waarin de milieubeoordeling van de omlegging van recreatieve routes is opgenomen. 

 Voor het ontwerp GRUP zal gedurende 2 maanden (60 dagen) een openbaar 

onderzoek worden gehouden. Iedereen kan bezwaren en opmerkingen formuleren. Dit 

openbaar onderzoek verschilt duidelijk van hoger genoemde terinzagelegging van de 

kennisgeving van het plan-MER aangezien inspraak beoogd wordt op het 

voorgenomen plan (GRUP). 

 Behandeling van de adviezen en bezwaren. 

 Definitieve vaststelling van het GRUP door de Vlaamse Regering. 
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4 Ruimtelijke verantwoording en inrichting 

4.1 Ruimtelijke situering 

Kaart 1: Ruimtelijke situering 

Kaart 2: Orthofoto 

Kaart 3: Gewestplan 

Kaart 4: Wegenkaart 

Kaart 5: Recreatieve wandel-, fiets-, en routes 

 

Het plangebied is gesitueerd op grondgebied van de stad Genk en de gemeente 

Zonhoven. De uitbreidingsvraag betreft de uitbreiding van de bestaande bedrijfssite van 

het logistiek bedrijf H. Essers aan de Transportlaan. Het gewestplan duidt de 

uitbreidingszone aan als natuurgebied. Volgens Kaart 3 (gewestplan) is er tussen de 

uitbreidingszone en het bestaande bedrijventerrein nog een strook natuurgebied gelegen. 

Dit is onjuist maar wordt verklaard door de afwijking tussen kadasterplan (waarop de 

begrenzing van de uitbreidingszone is gebaseerd) en het gewestplan. 

De uitbreidingszone is volledig gelegen in een deelgebied van het habitatrichtlijngebied 

“Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 

vijvergebieden en heiden” (BE2200031). 

Aangrenzend of in de directe omgeving van het plangebied liggen volgende 

verkeerswegen: 

 De E314 ten noorden met de afrit 30 Park Midden-Limburg ten noordwesten; 

 De Donderslagweg/Wagemanskeel (N726) ten westen; 

 De Transportlaan ten zuiden en zuidoosten. 

 

4.2 Begrenzing plangebied 

Het plangebied waarvoor een GRUP zal worden opgemaakt omvat in eerste instantie de 

uitbreidingszone zelf, maar bijkomend ook de huidige bestemde en vergunde site en de 

resterende natuurzones tussen de bestaande omliggende wegen (Wagemanskeel/N726 

en E314). 

 

Toelichting bij begrenzing uitbreidingszone 

De geplande uitbreiding ligt in het gebied dat wordt begrensd door de E314, de 

Wagemanskeel/Donderslagweg en het bestaande bedrijventerrein. 

Ten opzichte van de E314 wordt voor de uitbreidingszone een afstand tot de 

autosnelweg van 30 m aangehouden. 

Om te anticiperen op een voldoende ruime buffer naar het natuurgebied Ten 

Haagdoornheide en de Teut wordt ten opzichte van de Wagemanskeel/Donderslagweg 

voor de uitbreidingszone een zone van ca. 100 m breed gerespecteerd. De buffering 

maakt uiteraard voorwerp uit van het milieuonderzoek in het voorliggende plan-MER. 

De uitbreidingszone is gelegen buiten de afbakeningslijn voor het regionaalstedelijk 

gebied Hasselt-Genk (zie ook 6.11.2 voor motivering). Een afzonderlijk planproces werd 

bij beslissing van 6 december 2013 voor de uitbreiding van het logistiek bedrijf H. Essers 

opgestart. Er werd daarbij destijds gesteld dat de afbakeningslijn van het 



 Pagina 34  BE0100.010705.0330 

 

regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk in dit planproces voor H. Essers kan worden 

verschoven. 

 

Toelichting bij opname bestaande site in het plangebied RUP 

Het plan (GRUP) dat zal worden opgemaakt zal zowel de huidige bestemde en vergunde site 

als de uitbreiding omvatten om 1 globaal plan te behouden. De voorschriften voor de 

bestaande site blijven gelden en worden niet gewijzigd. Een verfijning van de 

stedenbouwkundige voorschriften is mogelijk in het licht van de milderende maatregelen.  De 

uitbreiding is volledig onderzocht in dit Plan-MER en de bestaande site is ook beoordeeld als 

onderdeel van de referentiesituatie.Eveneens werden cumulatieve effecten van de bestaande 

site en de uitbreiding onderzocht en beoordeeld.   

In het kader van mogelijke wijzigingen met betrekking tot externe veiligheid werd een ruimtelijk 

veiligheidsrapport (RVR) opgemaakt. 

 

Toelichting bij interne bufferzone van de bestaande site 

Gezien voor de uitbreiding het principe van zuinig ruimtegebruik geldt, worden de 

uitbreidende hallen tegen de bestaande gebouwen aan voorzien.  Dit betekent dat de 

westelijke bufferzone van het bestaande geldende ruimtelijk uitvoeringsplan opgeheven 

dient te worden als logisch gevolg aangezien dergelijke bufferfunctie dan immers zonder 

voorwerp is. Het plan-MER heeft de noodzakelijke maatregelen voor cumulatieve 

buffering van zowel de bestaande site als de uitbreidingszone beschreven. 

 

Toelichting bij opname resterende natuurzones in het plangebied RUP 

Teneinde de doorvertaling en realisatie van bepaalde milderende maatregelen vanuit 

voorliggende plan-MER te kunnen bewerkstelligen, zal het plan (GRUP) ook de zones 

van het resterende natuurgebied tussen de bestaande wegenis (Wagemanskeel/N726 en 

E314) omvatten. De omlegging van de routenetwerken (o.a. fietspad) diende conform de 

richtlijnen voor het plan-MER ook onderzocht te worden en dient onderdeel uit te maken 

van het plan.  Op deze manier wordt het resterende natuurgebied tussen de bestaande 

wegenis ook in zijn bestemming en functie bevestigd.  

 

4.3 Inrichting uitbreidingszone 

Kaart 24: Plan met voorgestelde inrichting van het terrein 

De voorgestelde inrichting van het terrein betreft een ontwerp voor de uitbreiding die 

mogelijks nog kan wijzigen op basis van de resultaten van de milieubeoordeling of 

actorenoverleg. 

De bestaande bedrijfssite heeft een oppervlakte van 195.794 m² (ca. 19,5 ha). Het 

plangebied voor de uitbreiding heeft een oppervlakte van 119.596 m² (ca. 12 ha). Samen 

is dit een oppervlakte van 315.390 m² (ca. 31,5 ha). 

 

Noodzakelijke infrastructuur om het farma-segment aan te kunnen bieden, zijn: 

 opslaghallen – magazijnen; 

 cross dock (internationaal) specifiek voor farma; 

 kantoren; 

 garage. 
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Deze infrastructuur is momenteel al aanwezig op de bestaande site en in gebruik. Enkel 

de uitbreiding van de oppervlakte van de opslaghallen - magazijnen is nog noodzakelijk 

om in te kunnen spelen op de groeiende marktvraag. 

 

De concrete uitbreiding op het terrein is vanuit technisch oogpunt relatief eenvoudig te 

realiseren. In de hallen 3 en 4 zijn immers al de nodige inspanningen gedaan om state of 

the art installaties naar koeling en temperatuurcontrole en beveiliging te implementeren 

en eventuele uitbreiding hier mee in op te nemen. 

Deze hallen kunnen naar achteren uitgebreid worden. Het gaat om 6 compartimenten 

van telkens max. 12.000 m² (beperking oppervlakte per compartiment i.f.v. 

brandveiligheid). Volgende oppervlaktes van magazijnen kunnen voorzien worden (voor 

de nummering van de hallen wordt verwezen naar Figuur 2.2.2 of naar kaart 24): 

 Uitbreiding hal 4 met hal van 11.900 m² en 13 laadkades, hal van 11.900 m² met 14 

laadkades, hal van 11.900 m² met 13 laadkades en opslagruimte van 3.050 m². 

 Uitbreiding aanliggende hallen 2 en 5 met hal van 10.270 m² en 12 laadkades, hal van 

12.000 m² met 12 laadkades en hal van 12.000 m² en 12 laadkades. 

 

Door deze investering op die locatie, wordt dit bedrijf nog meer plaatselijk verankerd. 

 

4.3.1 Hoge eisen aan uitrusting infrastructuur voor farma 

De farma industrie is een zeer strikt gereglementeerde sector. 

Infrastructuur voor farma moet voldoen aan strenge eisen opgelegd door de sector. Zo 

zal enerzijds de site, maar ook de eigenlijke infrastructuur gecontroleerd worden door het 

FAGG (Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten), 

vooraleer de infrastructuur in gebruik kan genomen worden. Dit bedrijf moet daarnaast, 

als logistiek dienstverlener, een aantal specifieke certificaten en vergunningen kunnen 

voorleggen die locatiegebonden zijn. M.a.w. deze worden toegekend aan een magazijn 

en niet aan het bedrijf an sich. 

Niet alleen zijn grote investeringen naar temperatuur-controle/registratie noodzakelijk 

(geconditioneerde hal 15-25°C/ koeling 2-8°C), maar gezien de marktwaarde van de 

producten, zijn deze magazijnen zeer sterk beveiligd en bewaakt (toegangscontrole, 

badging – elektronische sloten, camerabewaking) Dit zijn interne kwaliteitseisen voor de 

hallen die niet zichtbaar zijn van buitenaf en geen invloed hebben op de omgeving. 

 

De enige buiteninfrastructuur waar extra eisen aan gesteld worden is de omheining. Het 

gaat om een hekwerk met trildetectie. Bovenaan wordt schrikdraad geplaatst, voorzien 

van 10.000 volt. Verder is er een permanente bewaking op deze site (7 x 7 – 24 uur 

bewaking). 

De buitenverlichting is dezelfde als voor andere bedrijfsterreinen en vergelijkbaar met 

straatverlichting. Dit dient enkel voor de veiligheid van werknemers (verlichting laad- en 

loskades, voetpaden, parking, …), niet voor beveiliging. 

 

4.3.2 Interne en externe ontsluiting van het terrein 

Rondom de bijkomende magazijnen wordt het terrein verhard met het oog op 

parkeerruimte en circulatie voor vrachtwagens. Parkeerplaatsen voor vrachtwagens 
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worden rondom de gebouwen voorzien. Hier kunnen vrachtwagens staan in afwachting 

van hun levering. Parkeren voor werknemers gebeurt enerzijds door uitbreiding van de 

bestaande parkeerplaatsen (voorzijde en oostzijde van het terrein), anderzijds door de 

aanleg van een nieuwe parking aan de westzijde van het terrein. 

Voor de werknemers zijn op 3 plaatsen nieuwe parkings voorzien met een totale 

capaciteit van 289 plaatsen, naast de bestaande parking van ca. 400 plaatsen (voor 

situering zie de inrichting op kaart 24): 

 Parking 1 telt 142 parkeerplaatsen en is gesitueerd in het westen van de 

uitbreidingszone naast de bestaande hal 6B; 

 Parking 2 telt 66 parkeerplaatsen en is gesitueerd in het oosten naast de bestaande 

parking aan de sitetoegang (binnen de bestaande site); 

 Parking 3 telt 81 parkeerplaatsen en is gesitueerd in het oosten naast de bestaande 

hal 3A (binnen de bestaande site). 

 

De bestaande site heeft één hoofdontsluiting aan de Transportlaan. Vandaar rijden 

vrachtwagens op de bedrijfssite in noordelijke of in westelijke richting naar de 

verschillende magazijnen. Ten oosten van deze hoofdtoegang werd een aparte toegang 

voorzien naar de personeelsparking. 

In het westen van de site bevindt zicht een extra noodtoegang die enkel door de 

brandweer kan worden gebruikt. 

Voor de vrachtwagens die de site verlaten is momenteel de verdeling: 90% van de 

vrachtwagens gaat via de Wagemanskeel naar de E314, de overige 10% verlaat de site 

naar het oosten richting Genk. 

In de discipline mobiliteit wordt de bestaande en geplande verkeersafwikkeling 

besproken. 

 

4.3.3 Toeristisch recreatief fietsroutenetwerk 

Het fietspad (onderdeel van het toeristisch-recreatief fietsroutenetwerk) en het ruiter- en 

menroutenetwerk zal als milderende maatregel herlegd moeten worden, zodat de 

continuïteit van het netwerk behouden blijft. Dit aspect wordt mee onderzocht in het kader 

van het plan-MER. Op deze route bevindt zich ook een vast mountainbikeroute, die deel 

uitmaakt van het Mountainbikenetwerk Midden-Limburg. Al deze routes maken gebruik 

van de tunnel onder de rotonde Transportlaan-Wagemanskeel. Op het plan met de 

voorgestelde inrichting van het terrein is een mogelijke herlegging gevisualiseerd. Dit is 

louter indicatief. De herlegging maakt voorwerp uit van verder onderzoek. 

 

4.3.4 Groenbuffers 

Voor de inrichting van de groenvoorzieningen is op aangeven van de stad Genk 

vooropgesteld dat minimaal 15% van de totale site richtinggevend is voor de in te richten 

oppervlakte. Het plan met de voorgestelde inrichting van het terrein (voor bestaande site 

én uitbreiding binnen plangebied) voorziet momenteel 47.625 m² (ca. 4,8 ha) groenzone.  

Dit is 15 % van de totale oppervlakte van het terrein van 315.390 m². 

Rond de uitbreiding wordt een bufferzone (die voorlopig een breedte van 15m heeft) 

voorzien op eigen terrein. De noodzaak en dimensies van buffering worden nagegaan in 

het milieuonderzoek. 
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4.3.5 Buffering hemelwater 

Hemelwater wordt gebufferd en geïnfiltreerd in daarvoor voorziene bufferbekkens en 

grachten. Rondom de uitbreiding wordt een gracht voorzien die instaat voor opvang van 

hemelwater, anderzijds functioneert deze gracht ook als beveiliging van de site. 

 

De voorziene bufferbekkens zijn gedimensioneerd rekening houdend met buffervolumes 

van 250 m³ per ha verharde oppervlakte, als volgt: 

 Oppervlakte verharding Volume bufferbekken 

Bestaande site a) 137.840 m² b) 3.443 m³ 

Uitbreiding c) 103.878 m² d) 2.596 m³ 

Totaal e) 241.718 m² f) 6.043 m³ 

 

De oppervlakte nieuwe infiltratieoppervlakte is voor het voorgestelde inrichtingsplan (met 

daarop ingeschatte oppervlakte verharding) gedimensioneerd rekening houdend met een 

richtwaarde (Conform de hemelwaterverordening) van 4% van de verharde oppervlakte. 

Dit betekent dat voor de bijkomende verharding van 103.878 m² een infiltratieoppervlakte 

moet worden voorzien van 4.155 m². Dit zal worden gerealiseerd ter hoogte van het 

nieuwe bufferbekken dat een oppervlakte zal hebben van 4.640 m² (en een volume van 

2.596 m³). 

In de discipline water wordt deze dimensionering herbekeken en eventueel 

geoptimaliseerd met het oog op de beperking van milieueffecten. 

 

4.3.6 Evolutie naar BEN (Bijna Energie Neutraal) 

Op termijn zal deze vestiging functioneren als BEN (bijna energie neutraal). Er werden 

reeds zonnepanelen voorzien op de daken van de bestaande hallen, maar tegen 2016 

zouden ook de windmolens, waarvoor de nodige vergunningen werden afgeleverd, 

operationeel moeten zijn. De verbruikte elektriciteit op de site zal dan 100% groene 

stroom betreffen.. Bovendien zullen vrachtwagens, tijdens laden en lossen, hun 

koelinstallatie via speciaal daarvoor voorziene stopcontacten, op het elektriciteitsnet 

kunnen aansluiten. 

Dit betekent dat enkel de vrachtwagens zelf nog op diesel rijden en de verwarming van 

de site via stookolieverbranding gebeurt. Aan de overige energiebehoefte wordt via 

groene energie voldaan. 
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5 Alternatieven 

Het planMER heeft als doel om het ruimtelijk programma binnen zijn context naar 

milieueffecten te toetsen, het zo nodig te beperken en/of randvoorwaarden op te leggen.  

Het onderzoek naar redelijke alternatieven of varianten, is vereist zowel vanuit het 

planningsproces als van de plan-m.e.r.  Redelijke alternatieven zijn alternatieven die 

realistisch en uitvoerbaar zijn, met name deze die een oplossend vermogen hebben. Het 

zijn deze alternatieven die rekening houden met het doel en de geografische 

werkingssfeer. 

 

5.1 Doelstellingsalternatieven 

De aanleiding voor de uitbreiding van de bestaande site van H. Essers aan de 

Transportlaan is een gevolg van de recente sterk stijgende vraag van farmaceutische 

bedrijven voor magazijnruimte. Het doel van het plan is om te beantwoorden aan deze 

vraag door uitbreiding van de huidige infrastructuur in functie van logistiek voor 

farmaceutische bedrijven (zie paragraaf 2.1).  In het plan-MER zullen geen 

doelstellingsalternatieven in overweging worden genomen.  

 

5.2 Locatiealternatieven 

Ruimtelijke en milieuafwegingen lagen aan de basis om in het alternatievenonderzoek 

enkel bestaande bedrijventerreinen te beschouwen die niet leiden tot bijkomende inname 

van open ruimte en bovendien al geschikt bevonden zijn voor industriële en/of logistieke 

activiteiten.   

Vervolgens is gefocust op de plandoelstelling van voorliggend plan. 

Doelstelling van voorliggend plan is de uitbreiding van de snelgroeiende farma-

activiteiten van de firma H. Essers zodat een totale bedrijfsoppervlakte van ca 30 ha 

beschikbaar is voor de bouw van een distributiecentrum, een internationaal cross dock, 

parkeerzones voor vrachtwagens en werknemers en een gamma aan noodzakelijke 

ondersteunende functies en dit binnen een aaneengesloten ruimte met het oog op een 

efficiënte bedrijfsvoering en op een terrein met goede weg- en spoorwegontsluiting. 

Uit deze plandoelstelling zijn criteria afgeleid waaraan een redelijk alternatief moet 

voldoen om in aanmerking te komen. 

Voor de alternatievenafweging zijn alle gekende locatiealternatieven (terreinen in 

eigendom van H. Essers en beschikbare terreinen in de regio) getoetst aan de 

plandoelstelling.  Volgende stappen zijn doorlopen: 

 In eerste instantie is gemotiveerd waarom een gedeeltelijke herlocalisatie van de 

farma-activiteiten (waarbij de bestaande site behouden blijft en bijkomende 

oppervlakte voor uitbreiding  elders wordt gezocht) niet haalbaar is: paragraaf 5.2.1. 

 In tweede instantie is toegelicht welke de nadelen zijn van een volledige herlocalisatie 

van de farma-activiteiten (bestaande site aan de Transportlaan inclusief de gevraagde 

uitbreiding): paragraaf 5.2.2. 

 In derde instantie is gezocht naar beoordelingscriteria waaraan moet voldaan zijn om 

als locatiealternatief in aanmerking te komen: paragraaf 5.2.3. 
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 In vierde instantie is voor alle gekende locatiealternatieven een toelichting gegeven bij 

de toetsing aan de beoordelingscriteria gerelateerd aan de plandoelstelling: paragraaf 

5.2.4. 

 Ten slotte is voor alle locaties nagegaan wat de nabijheid is van woongebied en dit 

met het oog op de draagkracht voor de inplanting van een Seveso-inrichting: 

paragraaf 5.2.5. 

 De eigenlijke trechtering en de conclusie van de alternatievenafweging is gegeven in 

paragraaf 5.2.6. 

 

5.2.1 Onhaalbaarheid van een gedeeltelijke herlocalisatie van de farma-activiteiten 

Een essentieel element om te beantwoorden aan de vereisten voor magazijnruimte voor 

farma is de aanwezigheid van een cross dock voor verdeling van goederen naar de 

eindbestemming (combinatie distributiecentrum – cross dock6).  Het principe van de 

werking van de site aan de Transportlaan is gebaseerd op de koppeling van een 

distributiecentrum met een cross dock. Goederen worden via het internationaal cross 

dock naar het distributiecentrum (bestaande uit de opslaghallen) verplaatst (interne korte 

verplaatsingen via elektrische hefmasten) en via groupage terug via het cross dock naar 

de eindbestemming vervoerd. Door deze koppeling wordt de meerwaarde van logistiek 

gecreëerd: de vulgraad van de vrachtwagens die op deze site aankomen en vertrekken is 

daardoor100%. 

Het voorzien van bijkomende magazijnen op een andere locatie dan de site aan de 

Transportlaan impliceert dat alle goederen alsnog naar het huidige crossdock (in hal 3 op 

de site Transportlaan) gebracht moeten worden voor verdere verdeling.  Dit betekent een 

hoge omrijfactor en bovendien een groot tijdverlies (het gaat om just-in-time leveringen).  

Alle goederen moeten samengebracht kunnen worden naar één punt om vandaar te 

worden verdeeld naar de eindbestemming.  Een rendabele bedrijfsvoering is in die 

omstandigheden niet mogelijk. Een gedeeltelijke herlocatie is daarom geen redelijk 

alternatief.  (zie ook hoofdstuk 2.2.4. werking onderdeel farma). 

 

5.2.2 Nadelen van een volledige herlocalisatie van de farma-activiteiten  

Een volledige herlocalisatie van de farma-activiteiten is economisch niet verantwoord.  

Indien het hele farma-onderdeel moet verhuizen, zullen de bestaande hallen leeg komen 

te staan. Er zal geen valabel alternatief voor kunnen gevonden worden. De hallen zijn 

namelijk actueel volledig uitgerust voor farma-activiteiten.  Het zou verspilling zijn om 

daar andere goederen te stockeren. De hallen zijn bovendien zeer hoogtechnologisch, 

goed uitgerust (koeling, beveiliging,  etc.).  Er wordt verwacht dat er geen koper of 

huurder te vinden zal zijn voor dergelijke dure, gespecialiseerde hallen die deze 

specialisatie en technologie niet nodig hebben voor logistiek van andere goederen dan 

farma. 

 

5.2.3 Beoordelingscriteria gerelateerd aan de plandoelstelling 

Indien het farma-segment zou verplaatst moeten worden, moet de locatie voldoen aan 

minstens volgende voorwaarden:  

 De noodzakelijk beschikbare oppervlakte (ca. 28 - 30 ha) voor het uitbouwen van: 

                                                      
6 Dit is het internationale crossdock in hal 3 (zie kaart 23). 
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- distributiecentrum (verzamelnaam voor de opslaghallen/magazijnen)  

- (internationaal) crossdock (gelinkt aan het farmadeel) 

- circulatieruimte 

- laad- en losruimte 

- kantoorruimte  

- opleidingslokaal  

- conciërgewoning  

- parkeerplaatsen voor vrachtwagens  

- parkeerplaatsen voor werknemers  

- toegang voor vrachtwagens en bezoekers (incl. aanmelden)  

- toegangen voor werknemers 

- wasstraat 

- garage 

- hemelwaterbuffering 

- groenbuffers 

wordt beschouwd als een uitsluitend criterium voor mogelijke locatiealternatieven 

vermits een gedeeltelijke herlocalisatie onhaalbaar is (cf paragraaf 5.2.1). 

 Goede bimodale ontsluiting (weg – spoorweg). Voor de logistiek van farma-goederen 

wordt door H.Essers zowel de weg als de spoorweg gebruikt. Beide ontsluitingswijzen 

zijn essentieel om te kunnen voldoen aan de vraag van klanten. Momenteel 

vertrekken in Genk wekelijks 5 treinen richting Oost-Europa. In de toekomst zou dit 

kunnen verhogen en ook uitgebreid kunnen worden naar andere landen. De meeste 

goederen worden momenteel via vrachtwagens over de weg vervoerd. Het is dan ook 

belangrijk om over een goede wegontsluiting te beschikken met een snelle toegang tot 

het autosnelwegennet.  Deze wegontsluiting is te beschouwen als een uitsluitend 

criterium in het licht van de just-in-time leveringen. 

 Eveneens essentieel is de configuratie van voldoende beschikbare ruimte waarbinnen 

voldoende grote rechthoekige hallen in een logische configuratie kunnen gebouwd 

worden.  Rekening houdend met logische afmetingen van logistieke hallen (min. 65-

70m breed - de huidige uitbreiding is voorzien op min. 90m breed), de noodzakelijke 

aanwezigheid van laad- en loskades en parkeerplaatsen voor vrachtwagens die 

wachten op hun levering/lading  (35m), voldoende ruimte om met vrachtwagens rond 

de hallen te rijden (10m x2) , moet uitgegaan worden van een minimumbreedte van 

120 - 130m verhard/bebouwd. Bovendien is het niet werkbaar om hallen enkel achter 

elkaar te bouwen of scheef ten opzichte van elkaar. Voor de goede werking van deze 

logistieke activiteit is de ligging van de hallen ten opzichte van elkaar eveneens 

belangrijk. Verder moet aan de toegang van het terrein voldoende ruimte zijn om met 

vrachtwagens op een veilige en vlotte manier te kunnen in- en uitrijden en te 

circuleren. 

 De geplande uitbreiding is voorzien voor de tweede helft / eind 2015 om te kunnen 

voldoen aan de vraag van klanten. Dit betekent dat een alternatieve locatie op korte 

termijn beschikbaar dient te zijn. 

 Indien in de stedenbouwkundige voorschriften van het bestemmingsplan een 

reservatie voorzien wordt voor watergebonden bedrijvigheid, komt het terrein niet in 

aanmerking. Farma zal immers niet watergebonden ontwikkeld worden. Er worden 
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door de Vlaamse Overheid veel inspanningen gedaan om watergebonden terreinen te 

realiseren7. Het is dan ook niet te verantwoorden dat deze terreinen door andere 

activiteiten ingenomen worden.  

 

5.2.4 Toetsing van de alternatieve locaties aan de beoordelingscriteria gerelateerd aan 

de plandoelstelling 

5.2.4.1 Bespreking van de overwogen terreinen in eigendom van H. Essers 

Ook andere terreinen in eigendom (en in gebruik) van H. Essers werden onderzocht op 

mogelijkheden om het farmadeel naar te verplaatsen (huidige infrastructuur + uitbreiding): 

 Aan de overzijde van de Transportlaan in Genk (Transportlaan 6) bevindt zich een niet 

geïsoleerde hal van 85.000m². Hier gebeurt de opslag van halffabrikaten in volle 

palletten. Dagelijks rijden voor deze hal ca. 160 vrachtwagens af en aan.  Het vervoer 

van deze hal is onlosmakelijk verbonden met het Europees, niet-farmagebonden 

transport dat vanuit de hoofdzetel vertrekt (Transportlaan 4).  Dit terrein is volledig in 

gebruik. Deze hal voldoet niet aan de vereisten om voor farma te gebruiken.  Op deze 

plaats kan enkel farma voorzien worden als alle bestaande gebouwen verwijderd 

worden en een volledig nieuwe infrastructuur voorzien wordt met hoog uitgeruste 

hallen voor farma. De bestaande hal voldoet niet voor farma en verbouwen tot hal 

voor farma is quasi onmogelijk. De bestaande hal is een zgn. combi-hal, met smalle 

gangen. De hal is nauwelijks geïsoleerd. Het type goederen dat hier gestockeerd 

wordt, laat dit toe. Bovendien is deze hal een magazijn voor hoofdzakelijk één klant. 

Indien dit verplaatst zou moeten worden, moet dit volledig  in één keer gebeuren (het 

gaat namelijk om een geconsolideerde stock). Deze goederen kunnen niet op 

verschillende locaties verspreid staan of geleidelijk aan verplaatst worden, omwille 

van de goede werking van de activiteit. Dit betekent dat eerst een ander terrein zou 

moeten gezocht worden waar 85.000m² hallen met bijhorende infrastructuur gebouwd 

moet worden, vooraleer er verhuisd kan worden. Dit is  zowel financieel als qua timing 

technisch niet haalbaar: in plaats van 70.000m² farmahal, zou er ergens anders eerst 

nog extra 85.000m² aan hallen moeten gebouwd worden.  Dit terrein komt bijgevolg 

niet in aanmerking om farma naar te herlocaliseren. 

 Het terrein aan de H. Esserslaan in Genk herbergt tot nu toe 99.000 m² overdekte 

ruimte met magazijnen geschikt voor hoge seveso-goederen. Dit is een hoog Seveso 

terrein. Op dit terrein is nog ruimte vrij, maar H.Essers voorziet hier in uitbreiding op 

korte termijn met een oppervlakte van ca. 40.000 m² op eigen terrein en dit voor de 

huidige activiteiten.   Op deze locatie is geen verdere uitbreiding in oppervlakte 

mogelijk. Dit terrein komt bijgevolg niet in aanmerking om farma naar te 

herlocaliseren. 

 Wilrijk: Dit is een gespecialiseerde hoog Seveso--site gelinkt aan de chemische sector 

met een oppervlakte in gebruik van 107.000 m². Er is nog een uitbreidingsruimte van 

40.000 m² beschikbaar.  Deze locatie komt niet in aanmerking omdat:  

- Er niet genoeg ruimte is om het farma-segment onder te brengen (bestaande 

oppervlakte Transportlaan + uitbreiding, totale oppervlakte van 300.000 m²) 

- Het terrein wordt niet ontsloten via de spoorweg 

                                                      
7 In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen duidt het Albertkanaal en omgeving aan als concentratiegebied 

voor economische activiteit.   In de bindende bepalingen van het RSV is het Albertkanaal geselecteerd als 

hoofdwaterweg en aangeduid als de ruggengraat van het economisch netwerk Albertkanaal.     
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 Vilvoorde: dit terrein wordt momenteel ook voor farma gebruikt, maar dit is een 

dedicated warehouse voor één klant. Op deze locatie is nog 30.000m² uitbreiding 

mogelijk. Dit is niet voldoende voor de volledige verhuis van de site aan de 

Transportlaan + uitbreidingsnoodzaak, in totaal een oppervlakte van 300.000 m².  Het 

terrein wordt niet ontsloten via de spoorweg.  Op deze locatie is geen verdere 

uitbreiding in oppervlakte mogelijk. Dit terrein komt bijgevolg niet in aanmerking om 

farma naar te herlocaliseren. 

 Lommel: het terrein in eigendom van H.Essers is volledig volgebouwd. Er is geen 

ruimte meer voor uitbreiding. Er is een spoorweg aanwezig langs het terrein, maar er 

is geen mogelijkheid tot overslag.  Terreinen in de omgeving van dit terrein worden 

verder besproken onder hoofdstuk 5.2.4.2.2. 

 Ford-terreinen: H.Essers is eigenaar van de K-hal. Deze is, nadat Ford deze verlaten 

heeft, voorbestemd voor een (concrete) nieuwe klant. Deze hal heeft een oppervlakte 

van 20.000 m².  Dit is een lage en niet uitgeruste hal, maar voldoet aan de eisen van 

deze klant. Verder heeft H.Essers hier  geen uitbreidingsruimte. De Ford-terreinen 

worden verder besproken onder hoofdstuk 5.2.4.2.3. 

 

5.2.4.2 Bespreking van de overwogen terreinen in de regio 

5.2.4.2.1 Terreinen ENA in de regio 

Beringen Ravenshout Noord (ENA): dit terrein heeft een totale oppervlakte van 45 ha.  

Het RUP werd in 2008 definitief vastgesteld.  Doel is de uitbouw van een regionaal 

bedrijventerrein met grotere kavels waarvan een deelzone specifiek zal worden ingericht 

voor kanaalgebonden bedrijvigheid.  Timing uitgifte bedrijfskavels is voorzien in voorjaar 

2015. Het bedrijventerrein kent geen spoorontsluiting. De wegontsluiting is momenteel 

niet optimaal. Het transport gebeurt door de woonwijk aan de Olmensesteenweg. Het 

wegverkeer is er verzadigd. In de toekomst is er een directe ontsluiting voorzien naar de 

E 313 via de expressweg N 73. Het betreft een SALK actie die is opgenomen in het 

investeringsprogramma van AWV. Het terrein bestaat uit een perceel van ca 19 ha (te 

ontwikkelen in 1ste fase) en een perceel van 25 ha, beide onder de noodzakelijke 

oppervlakte voor H. Essers. Het perceel met oppervlakte van ca 25 ha is voorzien voor 

watergebonden bedrijvigheid.  Andere, naastliggende percelen zijn nog niet in gebruik, 

maar reeds gereserveerd door bedrijven.  De resterende oppervlakte is bijgevolg 

onvoldoende als herlocatie-optie.  De configuratie van dit terrein is weergegeven in 

onderstaande figuur: 
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Figuur 5.2.1: Beringen Ravenshout Noord (ENA) 

 

Ham Zwartenhoek (ENA): dit terrein van in totaal 90 ha is gelegen in Ham.  Het GRUP is 

definitief goedgekeurd.  Het merendeel van de onteigeningen is afgerond en de inrichting 

van het terrein is gestart.  Het terrein zal deels worden ingenomen door de uitbreiding 

van Nike (ca. 32 ha).  Voor de resterende zone loopt een gerechtelijke procedure voor de 

interne ontsluitingsweg.  Op het grafisch plan van het GRUP is een overdruk spoorweg 

aangegeven.  Het betreft de spoorweg die verbinding maakt tussen de bestaande 

spoorlijn 207 aan de containerterminal te Meerhout en de bestaande spoorlijn 17 te Ham. 

Echter deze spoorverbinding en het overslagstation zijn niet gerealiseerd.  Het terrein is 

bestemd als regionaal bedrijventerrein met watergebonden karakter en dit is in de 

stedenbouwkundige voorschriften verduidelijkt als  volgt: “De zone van het 

bedrijventerrein is minimaal voor 40% bestemd voor regionale bedrijven met 

watergebonden karakter.”    

Volgens de informatie van NV De Scheepvaart is de volledige resterende zone inmiddels 

in optie genomen door één bedrijf. 

 

Genk Zuid-West (ENA): de oppervlakte van dit terrein is ca 30 ha.  Voor deze zone is het 

GRUP geschorst in 2007 omdat geen planMER voor dit gebied was opgemaakt.  

Inmiddels is een plan-MER opgemaakt en goedgekeurd en is met de opmaak van het 

GRUP  begonnen.  Het is duidelijk dat het bedrijventerrein Genk Zuid-West een 

hoogwaardig bedrijventerrein voor watergebonden bedrijven wordt.  Op dit terrein is geen 

spoorontsluiting beschikbaar. 

 

Kolenhaven Lummen (ENA): de oppervlakte van dit terrein (bestaand terrein + uitbreiding 

ten noorden) bedraagt ca 61 ha waarvan 42 ha watergebonden percelen grotendeels 

ingenomen door bestaande bedrijven.  Het GRUP is in opmaak.  

Ontsluitingsinfrastructuur moet nog aangelegd worden.  De resterende zone is 

onvoldoende voor H. Essers.  Dit terrein is niet ontsloten via de spoorweg. 
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Tessenderlo Genebos (ENA):  op dit terrein bestemd voor transport en logistiek is nog 

slechts 9,8 ha beschikbaar en is bijgevolg te klein voor de herlocatie van het farmadeel 

van H.Essers (ca. 30 ha noodzakelijk).  Het GRUP werd in 2008 definitief vastgesteld. 

 

5.2.4.2.2 Terreinen LRM in de regio 

Tessenderlo Schoonhees (LRM): dit terrein grenst aan de huidige industriële site van 

Tessenderlo Chemie, is goed ontsloten (ca 4 km van het op- en afrittencomplex van de 

E313) maar heeft geen spoorontsluiting.  Het terrein heeft een oppervlakte van ca 24 ha 

met errond een groenbuffer van 9 ha.  LRM wil deze zone ontwikkelen naar een nieuw 

bedrijvenpark met individuele percelen van 0,5 tot 2 ha. 

 

Lommel Kristalpark III (LRM): dit is een uniek terrein in West – Europa omdat het 100 ha 

aaneengesloten industrieterrein kan aanbieden. Het park is niet alleen uitzonderlijk door 

zijn grote percelen , maar is tevens multimodaal ontsloten. De zone voor logistieke 

bedrijven ligt vlakbij de spoorterminal die op lange termijn een bijzonder potentieel biedt 

naar heractivering van de Ijzeren Rijn lijn tussen Antwerpen en het Duitse Ruhrgebied. 

Bijkomend is er een kade aanwezig over het kanaal van Beverlo. Zowel spoorterminal als 

kade zijn gebouwd. De basisinfrastructuur moet wel nog verder ingericht worden opdat 

exploitatie mogelijk wordt.  

Hinderpaal voor het vestigen van logistieke bedrijven in het Kristalpark III is de ontsluiting 

via het wegverkeer die gebeurt in het oosten via de Noord – Zuid verbinding van Hasselt 

naar Eindhoven en in het noorden via de N 71. De capaciteit van deze wegen kan het 

dagelijks wegverkeer niet aan, met lange files als gevolg waardoor het transport naar het 

industriepark niet efficiënt kan verlopen. De logistieke functie van het park kan hierdoor 

niet tot zijn recht komen.  

 

5.2.4.2.3 Overige terreinen in de regio 

Genk-Zuid Percelen DAF – Aperam8: dit terrein is gelegen op Kanaaloever-Bosdel in 

Genk en is trimodaal bereikbaar via weg, spoor en water met een directe wegverbinding 

naar de E314 via 3 op- en afritten voor Genk en naar de E313 via de N76.  Deze site 

maakt deel uit van de industriezone Genk Zuid. Voor de invulling van deze zone, richt de 

stad Genk zich op innovatieve maakindustrie en toegevoegde waarde logistiek. De 

multimodaliteit van de site door aanwezigheid van spoor en het kanaal moeten maximaal 

benut worden. Essers maakt enkel gebruik van het wegverkeer en de spooraansluiting.  

Er is in totaal ca 31 ha beschikbaar.  De configuratie van dit terrein laat echter niet toe dat 

rechthoekige hallen op een geschikte configuratie kunnen gebouwd worden, zodat zodat 

de organisatie van de hallen op een efficiënte manier kan opgezet worden. Bovendien 

zijn delen van dit terrein op plaatsen slechts 100-110m breed. Om voldoende oppervlakte 

gebouwen te kunnen realiseren, zullen de hallen op sommige plaatsen daardoor zeer ver 

uit elkaar gebouwd moeten worden, hetgeen de werking van het bedrijf niet ten goede 

komt. Bovendien zou op dit terrein veel ruimte niet kunnen gebruikt worden omwille van 

de configuratie. Dit wordt geïllustreerd door onderstaande figuur: 

                                                      
8 Informatie beschikbaar gesteld door Dienst Grondzaken Stad Genk.   
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Figuur 5.2.2: Genk-Zuid Percelen DAF – Aperam 

 

Genk Zwartberg II: voor de voormalige mijnsite van Zwartberg met een oppervlakte van 

meer dan 97 ha is een BPA opgemaakt.  In de bedrijvenzone zijn echter volgens de 

stedenbouwkundige voorschriften geen logistiek-verkeersgenererende functies 

toegelaten. De ontsluiting naar het hoofdwegennet gebeurt immers via de omliggende 

dichtbewoonde tuinwijk.  Dit bedrijventerrein heeft ook geen spoorontsluiting.  

Genk-Zuid Mobility Center: percelen rond Mobility Center9 : dit terrein heeft een 

oppervlakte van ca 35 ha maar bestaat uit meerdere kleine percelen, ontstaan door de 

aanleg van interne, openbare wegenis voor de ontwikkeling van dit gebied. Centraal is 

een windturbine gelegen.  Het terrein heeft geen spoorontsluiting.  In de structuurvisie 

voor dit terrein was aangegeven dat een doortrekking van de spoorontsluiting van Ford 

niet haalbaar is.  Bovendien wordt het gedeelte, gelegen langs het Alberkanaal 

voorbehouden voor watergebonden bedrijven. De logistieke activiteiten van H.Essers zijn 

niet watergebonden. De configuratie van de percelen in een onregelmatige vorm, wordt 

geïllustreerd in onderstaande figuur: 

                                                      
9 De info werd ook opgevraagd bij dienst GIS van het AO, die als authentieke gegevensbron fungeert voor 

de contouren van alle bedrijventerreinen en percelen in Vlaanderen op basis van de bestemmingsplannen 

met een economische invulling. Deze info werd ook nog eens gecontroleerd bij De Scheepvaart nv die 

samen andere (semi-) private actoren de uitgifte van het terrein beheert. 
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Figuur 5.2.3: Genk-Zuid Mobility Center 

 

Genk Terreinen Ford: Op termijn komen de Ford-terreinen leeg te staan. Tot eind 2015 

zal Ford de terreinen ontmantelen zoals afgesproken in de overdracht naar de Vlaamse 

overheid. Vervolgens zullen delen van deze terreinen gesaneerd dienen te worden maar 

voor de sanering zijn nog geen overeenkomsten gekend met Ford. Er werd recent door 

de Vlaamse Overheid nog een prijsvraag gelanceerd voor volgende studies (bestek 

gelanceerd door de Vlaamse Overheid)  ‘ : ‘Review bedrijfslocaties Poort Genk’ en 

‘Prospectief onderzoek Circulaire economie’. Beide onderzoeken kaderen in het TOP 

projectplan Limburg met als doel een kader te bieden dat leidend is voor de toekomstige 

invulling. Concreet betekent dit dat na het ontwerpend onderzoek ambities rond 

ondernemerschap, kringloopeconomie, geïntegreerde bodemsanering en verstedelijking 

onderling op een pragmatische manier dienen afgestemd te worden via 

realisatieprogramma’s. Wat dit concreet betekent voor de investeerders op de FORD site 

zal pas op langere termijn gekend zijn. Eventuele mogelijkheden op deze Ford-terreinen 

zullen bijgevolg te laat duidelijk worden om in te kunnen spelen op de huidige 

uitbreidingsvraag van H.Essers. Bovendien wordt het farma-segment niet over water 

vervoerd, terwijl dit terrein trimodaal ontsloten is. 

Genk Zonhoverheide: dit deelgebied werd recent , door de definitieve vastlegging op 20 

juni 2014 van het GRUP Afbakening regionaal stedelijk gebied Hasselt – Genk, omgezet 

van natuurgebied-ontginningsgebied naar industriezone voor transport, distributie en 

logistieke activitieten.  Circa 28 ha van Zonhoverheide is via het GRUP Hasselt – Genk 

herbestemd tot ‘Specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en 

logistiek’.  Samen met de aangrenzende (uitdovende) zone met silicaatsteenontginning 

zal de bruikbare oppervlakte ca. 40 ha bedragen.   De timing van de ontginning en de 

realisatie van de nabestemming is onbekend zodat dit terrein pas op lange termijn 

beschikbaar zal zijn voor logistieke activiteiten.  Het voornoemde GRUP gaat uit van een 

ontginning voorafgaand aan de realisatie van het bedrijventerrein. Het GRUP geeft geen 

duidelijkheid naar timing en fasering voor de ontginning en de realisatie van de 

nabestemming bedrijventerrein. Voor H.Essers  is deze timing en de beschikbaarheid van 

uitbreidingsmogelijkheid op korte termijn juist zeer belangrijk.   
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5.2.5 Toetsing van de locatiealternatieven aan de nabijheid van woongebied 

Voor de verschillende locatiealternatieven is de nabijheid van woongebied bestudeerd 

met het oog op de draagkracht voor inplanting van een Sevesobedrijf én als 

beoordelingscriterium gerelateerd aan hinderaspecten en leefbaarheid.   

Volgende locatiealternatieven grenzen (nagenoeg) aan woongebied (cf gewestplan) : 

Ham Zwartenhoek, Genk Zuid-West, Kolenhaven Lummen, Tessenderlo Genenbos en 

Genk Zwartberg II. Voor die gebieden zal de draagkracht voor inplanting van een 

Seveso-inrichting daarom beperkt zijn. Hinderaspecten zijn voor deze locatiealternatieven 

als aanzienlijk te beschouwen voornamelijk als gevolg van geluidshinder en, voor de 

locatie Genk Zwartberg II, door de voorziene ontsluiting via woongebied. 

Voor de overige gebieden (exclusief de gebieden in eigendom van H. Essers) zijn de 

afstanden tot bestemd woongebied typisch kleiner (tussen 150 m en 670 m) dan voor het 

plangebied (waar het dichtstbij zijnde woongebied op 850 m ligt). 

 

Tabel 1: Afstand van locatiealternatieven tot dichtstbijzijnde woongebied 

Locatiealternatief Afstand tot dichtstbijzijnde woongebied 

Beringen Ravenshout Noord (ENA) 250 m 

Ham Zwartenhoek (ENA) Aangrenzend 

Genk Zuid-West (ENA) < 100 m 

Kolenhaven Lummen (ENA) Aangrenzend 

Tessenderlo Genenbos (ENA) Aangrenzend 

Tessenderlo Schoonhees (LRM) 670 m 

Lommel Kristalpark III (LRM) 330 m 

Genk-Zuid Percelen DAF – Aperam 550 m 

Genk Zwartberg II Aangrenzend 

Genk-Zuid Mobility Center 150 m 

Genk Terreinen Ford 500 m 

Genk Zonhoverheide 300 m 

 

5.2.6 Conclusie toetsing van de alternatieve locaties aan de beoordelingscriteria  

5.2.6.1 Trechtering op basis van de uitsluitende criteria gerelateerd aan de plandoelstelling 

Een eerste trechtering is gebeurd op basis van de uitsluitende criteria gerelateerd aan de 

plandoelstelling  : beschikbare oppervlakte van ca 28 ha, optimale wegontsluiting naar 

het hoofdwegennet, configuratie van het terrein die een efficiënte bedrijfsvoering toelaat 

en, gezien de dringendheid van de uitbreiding, de beschikbaarheid op korte termijn.  

Enkel de locatiealternatieven waar een resterende zone met een oppervlakte van 

minimaal 28 ha beschikbaar is komen in aanmerking als locatiealternatief vermits hoger 

werd geargumenteerd dat een gedeeltelijke herlocalisatie van de farma-activiteiten van 

H. Essers onhaalbaar is. 

Met dit uitsluitend criterium zijn volgende locatiealternatieven uitgesloten : 
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 Alle terreinen in eigendom van H. Essers; 

 Tesenderlo-Genebos; 

 Tessenderlo-Schoonhees; 

 Ham-Zwartenhoek; 

 Kolenhaven-Lummen. 

 

Met het uitsluitend criterium van optimale wegontsluiting en spoorontsluiting zijn volgende 

locatiealternatieven uitgesloten : 

 Lommel Kristalpark III : De capaciteit van N74 en N71 kan het dagelijks wegverkeer 

niet aan met lange files als gevolg, waardoor het transport naar het industriepark niet 

efficiënt kan verlopen. 

 Beringen Ravenshout Noord ( ENA) : Directe ontsluiting naar de autostrade ( E 313) 

gebeurt vandaag door woonwijk aan Olmensesteenweg en wegverkeer is hier 

verzadigd.  Het terrein heeft geen spoorontsluiting.  

 Ham-Zwartenhoek : geen spoorontsluiting. 

 Kolenhaven-Lummen : geen spoorontsluiting. 

 Genk Zuid-West : geen spoorontsluiting. 

 Tessendero-Schoonhees : geen spoorontsluiting. 

 Genk-Zuid Mobility Center : geen spoorontsluiting. 

 Genk-Zwartberg II : geen spoorontsluiting. 

 

De terreinen waar enkel meerdere kleinere percelen beschikbaar zijn waardoor geen 

efficiënte bedrijfsvoering mogelijk is, zijn uitgesloten. 

Volgende locatiealternatieven voldoen niet : 

 Beringen Ravenshout Noord (ENA): configuratie voldoet niet; 

 Ham-Zwartenhoek : configuratie voldoet niet; 

 Genk-Zuid Percelen DAF – Aperam : configuratie voldoet niet; 

 Genk-Zuid Mobility Center : configuratie voldoet niet. 

 

De terreinen waar de beschikbaarheid van de vereiste oppervlakte op korte termijn niet 

gegarandeerd kan worden, zijn eveneens uitgesloten.   

Volgende locatiealternatieven voldoen niet : 

 Genk Terreinen Ford 

 Genk Zonhoverheide 

 

5.2.6.2 Trechtering op basis van de nabijheid woongebied 

Vermits na de trechtering op basis van de uitsluitende criteria gerelateerd aan de 

plandoelstelling alle overwogen locatiealternatieven uitgesloten zijn als redelijk alternatief 

is een trechtering op basis van de nabijheid van woongebied niet aan de orde. 
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5.2.6.3 Conclusie trechtering 

Na de trechtering op basis van de uitsluitende criteria gerelateerd aan de plandoelstelling 

zijn alle overwogen locatiealternatieven uitgesloten als redelijk alternatief. 

 

5.3 Inrichtingsalternatieven 

Gezien de noodzakelijke randvoorwaarden voor exploitatie van de site zelf (zie hoger) 

zijn er a piori weinig inrichtingsalternatieven voorop te stellen. Op basis van inzichten uit 

de milieubeoordeling kunnen mogelijks alternatieven of aanbevelingen voor de inrichting 

van de site overwogen worden, bijvoorbeeld:  

 Inrichting en ligging van de buffer- en infiltratievoorzieningen; 

 inrichtingsalternatieven voor invulling van de parkeerbehoefte; 

 inrichtingsalternatieven voor dimensionering van de buffering rond de site naar de 

omgeving. 

 Ligging van het te herleggen fietspad en ruiter- en menroutenetwerk rond het terrein. 

Het thematisch overleg betreffende de mogelijkheden en modaliteiten over de ligging van 

de om te leggen recreatieve route en over de inrichting van de bufferzones ter hoogte 

van de uitbreidingszone leidde tot inrichtingsalternatieven ingebracht door de 

verschillende actoren.  Deze zijn besproken in hoofdstuk 14. 

 

5.4 Nulalternatief 

In voorliggend plan-MER is het van belang te onderstrepen dat er eveneens een 

nulalternatief gehanteerd wordt. Het zogenaamde nulalternatief betekent dat het 

voorgenomen plan (GRUP) niet doorgaat. In het nulalternatief zal er dus geen uitbreiding 

van H. Essers plaatsvinden in het plangebied. De huidige bedrijfsexploitatie wordt dan 

verder gezet zonder de uitbreiding ten koste van verdere groei en bijkomende 

tewerkstelling op de site.  

Het nulalternatief zal vooral gehanteerd worden als referentiesituatie om de mogelijke 

milieueffecten van het voorgenomen plan te kunnen beoordelen. 
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6 Referentiesituatie: bestaande toestand, vergunde situatie 
en ontwikkelingsscenario’s 

6.1 Inleiding 

Binnen de referentiesituatie bespreken we: 

 De bestaande toestand of huidige situatie per milieudiscipline; 

 De huidige vergunde situatie van H. Essers: de geldende stedenbouwkundige 

vergunningen voor de verschillende onderdelen worden opgelijst en van de 

milieuvergunningen worden relevante rubrieken vermeld; 

 Ontwikkelingsscenario’s: het betreft beleidsplannen, planprocessen, lopende studies 

binnen het studiegebied die tot wijzigingen van de bestaande toestand leiden en 

daarom mee beschouwd worden bij de effectbeoordeling als referentiesituatie of met 

het oog op de beoordeling van cumulatieve effecten. 

 

6.2 Mobiliteit 

6.2.1 Afbakening van het studiegebied 

In onderstaande figuur wordt het studiegebied indicatief aangegeven. 

 

Figuur 6.2.1: Studiegebied discipline mobiliteit 

 

Het omvat met de ontsluitingsinfrastructuur van de site naar de N726, en in het bijzonder 

naar het aansluitingscomplex op de E314. 
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6.2.2 Auto-infrastructuur 

Kaart 4: Wegenkaart 

 

6.2.2.1 Ontsluitende straten 

Het site van H. Essers wordt ontsloten via de Transportlaan. Vervolgens kan in de 

westelijke richting via de Wagemanskeel/Donderslagweg en het op- en afrittencomplex 

30 (Park Midden-Limburg) aangesloten worden op het hoofdwegennet (E314). In het 

oosten takt de Transportlaan aan op de Hengelweistraat en vervolgens op de 

Hermeslaan of de Hengelhoefstraat. 

 

 

Figuur 6.2.2: Overzichtskaart foto’s weginfrastructuur 

 

 

Foto 1: Transportlaan 

 

Foto 2: Wagemanskeel (noord) 

 

Foto 3: Wagemanskeel (west) 

 

Foto 4: Hengelweistraat 
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Foto 5: Hermeslaan 

 

Foto 6: Hengelhoefstraat 

 

De Transportlaan is een lokale weg type II met 2 rijstroken. Het snelheidsregime 

bedraagt 70 km/u. Aan weerszijden van de Transportlaan loopt er een vrijliggend 

fietspad. 

De Wagemanskeel/Donderslagweg (N726) is tussen de op- en afrit 30 van de E314 en 

het Herkenrodeplein (Bokrijk) een secundaire weg type II met 2 rijstroken en aan 

weerszijden een aanliggend fietspad. Het snelheidsregime bedraagt 70 km/u. 

De Hengelweistraat, Hermeslaan (lokale weg type II) en Hengelhoefstraat hebben 

eveneens 2 rijstroken met aan één zijde een dubbelrichtingsfietspad. Het 

snelheidsregime in deze straten bedraagt 70 km/u. De Hengelweistraat kruist een 

goederenspoorweg. 

Het bedrijventerrein Genk-Noord kan ook ontsloten worden via de N779 – E. Coppéelaan 

en de N76 om vervolgens aan te sluiten op de E314 via het op- en afrittencomplex nr. 31 

(Genk Centrum). Het betreft echter een voorlopige secundaire ontsluiting voor het 

plaatselijk zwaar verkeer.  De toegang is dan ook niet opgenomen in het industrieel 

bewegwijzeringsplan “Poort Genk”.  Gebruik wordt eerder afgeraden door de stad Genk 

maar is evenwel (nog) niet verboden.  Het gebruik van deze toegang wordt in de loop van 

2014 opnieuw geëvalueerd. 

 

6.2.2.2 Parkeerinfrastructuur 

Op basis van de orthofoto werd een inschatting gemaakt van het aantal parkeerplaatsen 

binnen de bestaande site. Er zijn 2 parkeerzones aanwezig voor personenwagens. In 

totaal is er plaats voor ca. 310 voertuigen. 

Op de zuidwestelijke grens van de uitbreidingszone worden de meeste trekkers 

geparkeerd. Hier kunnen ca. 100 trekkers gestald worden. Aan de voorzijde van het 

terrein is nog eens plaats voor ca. 18 trekkers. 
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Figuur 6.2.3: Huidig parkeeraanbod binnen de bestaande site cfr. orthofoto 

 

6.2.3 Openbaar vervoer 

6.2.3.1 Trein 

Het station van Genk ligt op 5,3 km via de weg. Vanuit het station is er verbinding met het 

station van Hasselt dat aansluiting heeft met de grootsteden Antwerpen, Leuven, Brussel, 

Brugge en Gent. 

 

 

Figuur 6.2.4: Treinnetwerk 

 

Het plangebied grenst in het oosten ook aan een goederenspoorverbinding tussen 

Maasmechelen, Genk en Bilzen. In het Ruimtelijk Structuurplan van Genk is opgenomen 

dat de spoorontsluiting van de Hermesterminal richting Noord-Limburg geoptimaliseerd 
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wordt door de heringebruikname van het stuk spoorweg tussen Winterslag en Zonhoven, 

waar een aantakking op de spoorlijn Hasselt-Overpelt mogelijk is. De spoorlijn loopt door- 

heen habitatrichtlijngebied. 

Het mobiliteitsplan van Genk stelt volgende bovenlokale ontwikkelingen voor i.v.m. 

goederenvervoer via het spoor: 

 onderzoek naar een spoorverbinding Genk – Maastricht; 

 onderzoek naar heropening lijn 18 Genk-Goederen - Houthalen om de verbinding met 

de Ijzeren Rijn en Antwerpen te verbeteren; 

 onderzoek naar spoorverbinding tussen Genk en Geleen via een tracé langs de E314 

om zo het spoornetwerk binnen het MHAL-gebied te versterken. 

 

6.2.3.2 Bussen 

In de nabijheid van het plangebied zijn er op wandelafstand geen haltes van de Lijn 

aanwezig. De dichtstbijzijnde haltes bevinden zich op ca. 2 km, namelijk: 

 de halte Winterslag – Brikkenovenstraat van de Lijn 47 Genk – Termolen – Zonhoven 

– Halveweg – Zolder – Houthalen; 

 de halte Genk Hengelhoefstraat van de Lijn 31 Genk – Zwartberg – Houthalen. 

 

De routes en de haltes zijn op de onderstaande figuur weergegeven. 

Gezien de grote afstand tussen het plangebied en de haltes van de Lijn wordt de 

ontsluiting van het plangebied met de bus niet relevant geacht. 

 

 

Figuur 6.2.5: Netwerkplan De Lijn 
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De stad Genk en De Lijn hebben een bedrijfsvervoersplan ontwikkeld met als doel de 

industriegebieden beter te ontsluiten met het openbaar vervoer.  Dit plan ligt ter 

goedkeuring bij de bevoegde minister. Een beslissing wordt afgewacht. 

 

6.2.4 Fiets- en voetgangersnetwerk 

In de omgeving van het plangebied zijn 2 knooppunten aanwezig van het toeristisch 

fietsroutenetwerk Kempen en Maasland, namelijk knooppunt 74 en 79. Het fietspad 

situeert zich op een 30-tal m van de huidige bedrijfssite in het natuurgebied. Dit fietspad 

loopt door het Habitatrichtlijngebied. Het fietspad heeft een effectieve breedte van 3 m en 

een bermzone van ruim 1 m aan beide zijden. Ten gevolge van de uitbreiding van het 

transportbedrijf in het kader van het GRUP 'Transportbedrijf H. Essers en Zonen nv in 

Genk’ (vastgesteld in 2009) werd dit fietspad reeds gedeeltelijk herlegd. 

 

 

Figuur 6.2.6: Toeristisch fietsroutenetwerk Kempen en Maasland 

 

Het fietspad langs de huidige bedrijfssite van Essers is in het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan van Genk aangeduid is als recreatieve langzaamverkeersverbinding binnen 

de gewenste ruimtelijke structuur. 

 

Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk loopt ter hoogte van het plangebied langs 

de Wagemanskeel, de Transportlaan en Woudstraat. Er is ook een alternatieve route 

aanwezig over een voormalige spoorverbinding. 
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Figuur 6.2.7: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Limburg 

 

Voor een beeld van het fietspad in de Transportlaan wordt verwezen naar Foto 1. Het 

fietspad in de Woudstraat is weergegeven op Foto 7. Intussen is er in de Wagemanskeel 

vanaf de kruising met de alternatieve route wel fietsinfrastructuur aanwezig (zie Foto 8). 

 

Foto 7: Woudstraat 

 

Foto 8: Wagemanskeel 

 

Ter hoogte van het plangebied is geen bestaande wandellus gelegen, maar het fietspad 

doorheen het plangebied maakt deel uit van de lange-afstandswandeling De Wijers. 
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6.2.5 Huidige verkeersbelasting 

6.2.5.1 Verkeersgeneratie vanwege de site 

De huidige site omvat twee belangrijke functies. Enerzijds is er het Europees cross dock 

dat instaat voor laden en lossen in inkomende en uitgaande vrachtwagens. Dit cross 

dock is in de huidige situatie voornamelijk verantwoordelijk voor de generatie van het 

vrachtverkeer, maar kent slechts een beperkte tewerkstelling. Daarnaast is er een 

belangrijke oppervlakte aan opslagvoorzieningen, die minder bijdragen tot de generatie 

van vrachtverkeer, maar wel bepalend zijn voor de tewerkstelling op de site. 

Volgens gegevens van H. Essers kent het farma-gedeelte van de site een tewerkstelling 

van zo’n 160 plaatsen, waarvan het merendeel (60%) in dagshift en de rest (40%) in 

ploegenstelsels (vroeg/laat). De modal split is sterk autogericht, deels door de ligging, 

deels de aard van de activiteiten (ploegenstelsel). Momenteel komen geen werknemers 

met fiets of openbaar vervoer.  De dichtstbijzijnde bushaltes bevinden zich op ca. 2 km. 

Daarnaast genereert de site zo’n 425 ingaande en 425 uitgaande vrachtwagen-

bewegingen per dag. 

Momenteel vertrekken in Genk wekelijks 5 treinen met farmagoederen richting Oost-

Europa. 

Voor het duiden van de verkeersgeneratie wordt gebruik gemaakt van kencijfers uit de 

publicatie “Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” van de CROW (publicatie 317), die 

een overzicht geeft voor verschillende soorten van bedrijvigheid. Gezien de aard van de 

activiteiten wordt gebruik gemaakt van volgende kencijfers: 

 Voor het personenverkeer is de opslagfunctie bepalend. Omdat hiervoor geen 

specifieke kengetallen beschikbaar zijn, worden de cijfers voor ‘gemengde 

bedrijvigheid’ gehanteerd, met de bemerking dat deze waarschijnlijk een overschatting 

opleveren van de tewerkstelling voor de opslag van goederen. Passen we het cijfer 

van 59 autobewegingen per dag per ha bedrijfsoppervlakte toe op de oppervlakte van 

4 ha vloeroppervlakte (op te hogen met 1,33 om een werkdaggemiddelde te verkrijgen 

en met 1.3 om om te rekenen naar bruto terreinoppervlakte), dan vinden we een 

geraamde stroom van 204 ingaande auto’s en 204 uitgaande auto’s per dag. Gegeven 

het feit dat hierin ook bezoekers ingerekend zijn, lijkt dit de eigen cijfers van Essers te 

bevestigen. 

 Voor het vrachtverkeer is het cross dock bepalend. Hiervoor worden de kencijfers 

gebruikt voor het type ‘distributie’, met de bemerking dat het cross dock als Europees 

knooppunt wellicht een (veel) hogere verkeersgeneratie zal kennen dan het 

gemiddelde kencijfer. Passen we het cijfer van 35 vrachtwagenbewegingen per dag 

per ha bedrijfsoppervlakte toe op de oppervlakte van 4 ha vloeroppervlakte (op te 

hogen met 1,33 om een werkdaggemiddelde te verkrijgen en met 1.3 om om te 

rekenen naar bruto terreinoppervlakte), dan vinden we een geraamde stroom van 121 

ingaande en 121 uitgaande vrachtwagens per dag. Zoals verwacht ligt de generatie 

van de site merkelijk hoger. De berekening verantwoordt wel de hogere cijfers die 

worden aangegeven door H. Essers. 

 

6.2.5.2 Huidige verkeersstromen op het omliggende wegennet 

Over de huidige situatie op het omliggend wegennet zijn een aantal verkeerstellingen 

beschikbaar: 
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 In de week van 19 tot 26 mei 2014 gebeurde een slangtelling op de N726 tussen de 

E314 en het rond punt Transportlaan. Deze telling geeft inzicht in het dagverloop van 

het verkeer op de N726; 

 Op dinsdag 20 mei 2014 werd tijdens de ochtend- en avondspits een verkeerstelling 

uitgevoerd op de rotonde Transportlaan. Deze telling geeft inzicht in de 

verkeersstromen op de rotonde (aandeel rechtdoorgaand / afslaand verkeer). 

 

Voor de verkeersstromen op het aansluitingscomplex van de N726 op de E314 waren bij 

opmaak van het plan-MER aanvankelijk geen verkeerstellingen beschikbaar. Om 

uitspraken te kunnen doen over de huidige en toekomstige verkeersafwikkeling op het 

complex dient daarom met een aantal veronderstellingen gewerkt. Volgende aannames 

werden hiertoe gedaan: 

 In de ochtendspits bedraagt verkeersintensiteit op de E314 zo’n 70% van zijn 

capaciteit, of 2.500 pae/u. In de avondspits is de verkeersintensiteit iets hoger, met 

80% van de capaciteit of 2.900 pae/u. Er wordt verondersteld dat dit verkeer voor 10% 

uit vrachtverkeer bestaat; 

 Ter hoogte van de aansluiting met de N726 neemt 15% hiervan de afrit, en blijft 85% 

van het verkeer de E314 volgen; 

 In de ochtendspits wordt verondersteld dat dit verkeer eerder in de richting van de 

zone Genk-Noord georiënteerd is: 70% neemt de N726 in zuidelijke richting, 30% in 

noordelijke richting. In de avondspits wordt uitgegaan van een evenwichtige spreiding: 

50% neemt de N726 in zuidelijke richting, 50% in noordelijke richting; 

 Voor het verkeer op de N726 (zowel vanuit noordelijk als vanuit zuidelijke richting) 

wordt verondersteld dat het merendeel de snelweg oprijdt: 40% neemt de oprit in 

oostelijke richting, 40% neemt de oprit in westelijke richting. De overige 20% blijft de 

N726 volgen. 

 

In de fase van afwerking van het plan-MER werden door AWV – Wegen en Verkeer 

tellingen uitgevoerd ter hoogte van het aansluitingscomplex van de N726 op de E314.  

We hebben een vergelijking gemaakt tussen onze ramingen en de verkeerstellingen. 

Voornaamste conclusie is dat de tellingen een stuk lager zijn dan de ramingen: 

 Vooral de aanvoer op de N726 vanuit het noorden is veel lager dan geraamd (grosso 

modo de helft). Dit is zo in zowel ochtend- als avondspits. 

 De afrit aan de noordzijde is in de ochtend ongeveer een derde rustiger dan 

aangenomen. In de avond komen telling en raming vrij goed overeen. 

 De afrit aan de zuidzijde komt zowel in ochtend als avond heel goed overeen met 

raming. 

 Intensiteit op de N726 vanuit het zuiden komt goed overeen met de ramingen. 

 

In voorliggend plan-MER is m.a.w. een worst case benadering gevolgd.  Belangrijk is dat 

de conclusies m.b.t. de kruispuntcapaciteit (voor noordelijke en zuidelijke aansluiting, en 

dit telkens voor ochtend- en avondspits) bij toetsing volgens methode Harders (zie verder 

paragraaf 8.2.4.3) dezelfde blijven. 
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Voor de absolute verkeersintensiteit op de N726 wordt uitgegaan van de cijfers uit de 

verkeerstellingen. Onderstaande figuren geven een overzicht van de getelde 

verkeersintensiteiten op de rotonde Transportlaan: 

 

 

Figuur 6.2.8: Verkeersintensiteiten rotonde transportlaan (pae/u, verkeerstelling 20-05-2014) 

 

Op basis van deze uitgangspunten kunnen de verkeersstromen op het wegennet rond de 

site aan de Transportlaan verder ingeschat worden: 

 

Figuur 6.2.9: Raming huidige verkeersintensiteiten in de 

nabijheid van de projectsite (pae/u, ochtendspits) 

 

Figuur 6.2.10: Raming huidige verkeersintensiteiten in de 

nabijheid van de projectsite (pae/u, avondspits) 
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6.3 Bodem 

6.3.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied komt, voor wat de discipline bodem betreft, overeen met het de 

uitbreidingszone en de bestaande site. Het studiegebied is gesitueerd op onderstaande 

figuur. 

 

 

Figuur 6.3.1: Studiegebied discipline bodem 

 

6.3.2 Pedologie 

Kaart 6: Bodemkaart 

 

Het studiegebied situeert zich in de Kempen, een geografische streek in het noordoosten 

van België. Het kenmerk van de Kempen zijn de zanderige bodems. De meeste bodems 

vertonen een humus- of humus-ijzer B horizont, de zogenaamde podzols. 

Binnen het plangebied zelf zijn droge tot vochtige zandgronden aanwezig. De 

bodemkaart van België duidt er de volgende bodemseries aan: 

 Zag/Zag1t/ZAgt: zeer droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (al 

dan niet met grintbijmenging); 

 Zbg1t/Zbgt: droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (met 

grintbijmenging); 

 Zcgt: matig droge zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (met 

grintbijmenging); 

 Zdg1t: matig natte zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B horizont (met 

grintbijmenging). 

Het plangebied wordt doorsneden door een duingrond. Deze stuifzandzones worden op 

de bodemkaart aangeduid als bodems zonder profielontwikkeling (bodemserie X). De 

aanwezigheid van de duin blijkt ook uit de hellingenkaart van de watertoets. 
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6.3.3 Geologie 

Volgende tabel geeft een overzicht van de geologische opbouw ter hoogte van het 

studiegebied. 

 

Tabel 2: Geologische opbouw van het studiegebied 

Diepte Formatie Lithologie 

Tussen 0 en 5 m-mv Quartair Fijn zand 

Tussen 5 en 110 m-mv Formatie van 

Bolderberg 

Lid van Houthalen: glauconietrijke en 

micahoudende bruine tot zwartgroene zanden 

Lid van Genk: 4 zandpakketen elk afgegrensd 

met een grindlaag 

Tussen 110 en 130 m-mv Formatie van Voort Groenzwarte tot groenbruine zeer 

glauconietrijke kleiige zanden 

Tussen 130 en 150 m-mv Formatie van 

Eigenbilzen 

Grijs tot grijsgroene kleiige zanden 

Vanaf 150 m-mv Formatie van 

Boom 

Grijze klei 

 

De ondergrens wordt gevormd door de klei van Boom die fungeert als afsluitende laag. 

Ter hoogte van het onderzoeksterrein komt de grijze klei van Boom op een diepte van ca. 

150 m voor. Hierop rust een dik zandpakket dat bovenaan wordt afgedekt door Quartaire 

zanden. 

Het zandpakket bestaat uit verschillende formaties. De onderste grijs tot grijsgroene 

kleiige zanden zijn deze van de Formatie van Eigenbilzen. Deze laag, met een dikte van 

ca. 20 m, vormt een overgang van de onderliggende klei naar de bovenliggende zanden. 

Daarboven komt de Formatie van Voort voor. Deze 20 m formatie bestaat uit 

groenzwarte tot groenbruine zeer glauconietrijke kleiige zanden en bevat fossielen, 

schelpfragmenten, fosfaatconcreties en groene zandsteenbanken. De Formatie van 

Bolderberg bestaat uit 2 leden, nl. het Lid van Houthalen (onder) en het Lid van Genk 

(boven). De afzettingen van Houthalen zijn glauconietrijke en micahoudende bruine tot 

zwartgroene zanden. Ze komen slechts in een dunne laag voor. De Formatie van Genk 

bestaat uit 4 zandpakketen die elk worden afgegrensd met een grindlaag. 

Achtereenvolgens komt het Grind van Elsloo, TerIamen, Opgrimbie en Meulenberg voor. 

De zuivere bleekgele tot witte kwartszanden worden fijner naar boven toe. De dikte van 

deze afzettingen bedraagt ongeveer 50 tot 80 m. 

Vanaf ca. 5 m-mv zijn Quartaire afzettingen aanwezig die in de beekvalleien voornamelijk 

bestaan uit alluviale afzettingen en op het Kempisch Plateau uit eolische afzettingen en 

Maaszanden en grinden. 

 

6.3.4 Topografie 

Kaart 7: Hellingenkaart 

Kaart 8: Erosiegevoeligheidskaart 
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Het terrein binnen de uitbreidingszone helt af in noordwestelijke richting. In het 

zuidoosten bevindt het terrein zich op ca. 82 mTAW. In het noordwesten ligt het terrein 

een stuk lager, namelijk op ca. 71 mTAW. Op de westelijke en oostelijke rand van de 

uitbreidingszone zijn volgens de watertoetskaart hellingen aanwezig van 5 tot 10% of 

meer dan 10%. Deze hellingen zijn aangeduid als erosiegevoelig op Kaart 8. 

Het bestaande bedrijventerrein van H. Essers bevindt zich op 77 à 78 mTAW. 

 

 

Figuur 6.3.2: Digitaal Hoogtemodel van de uitbreidingszone 

 

6.3.5 Bodemgebruik 

Het plangebied is een bebost perceel met hoofdzakelijk aanplantingen van Grove den en 

grenst aan de bestaande bebouwde site. Op de oostelijke en zuidelijke grens van de 

uitbreidingszone is een fietspad en een ruiter- en menroutenetwerk gelegen. 

 

6.3.6 Bodemkwaliteit 

Op het huidige terrein van H. Essers werden in het verleden verschillende oriënterende 

bodemonderzoeken uitgevoerd. Het laatste oriënterend bodemonderzoek dateert van 

2011 (dossiernr. 9174). 

Momenteel wordt door ARCADIS een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd waarin 

de minerale olie verontreiniging die op verschillende locaties werd vastgesteld, afgeperkt 

werd. De minerale olie verontreiniging werd enkel vastgesteld in de bodem en reikte niet 

tot in het grondwater. De verontreinigingscontouren bleven beperkt tot de huidige 

bedrijfssite. In de uitbreidingszone zelf werd dus geen verontreiniging vastgesteld. 

 

6.3.7 Bodemstabiliteit 

Het studiegebied ligt op de rand van het mijnverzakkingsgebied van de 

steenkoolexploitatie van Winterslag. Binnen dit verzakkingsgebied wordt uitgegaan van 

een zetting van de bovengrond (alleen reeds ten gevolge van de ontginningen sinds het 

jaar 1966) van 0 m aan de rand tot 1 en zelfs 2 m naar het midden van het gebied toe. 
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Ter hoogte van Hengelhoef werd effectief schade ten gevolge van mijnverzakkingen 

opgetekend. Het voorkomen van een moeraszone tussen Hengelhoef en de RWZI 

Houthalen-Oost, wijst ook in deze richting. Dit geeft aan dat een mogelijke aanleiding 

voor het verdiepen van de Roosterbeek, een plaatselijke stagnatie van het water van de 

Roosterbeek ten gevolge van mijnverzakkingen is geweest. Navraag bij de bevoegde 

diensten (provincie, dienst mijnschade, Aquafin N.V) heeft hieromtrent echter geen 

uitsluitsel kunnen geven. 

 

 

Figuur 6.3.3: Mijnverzakkingsgebied 
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6.4 Water 

6.4.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied betreft een ruimere omgeving dan enkel het plangebied. De bodem 

binnen de te verharden uitbreidingszone fungeert immers als infiltratiezone. Het 

hemelwater dat er infiltreert komt als kwel terug aan het oppervlak in de lager gelegen 

kwelzones. In het horizontale zin strekt het studiegebied zich bijgevolg uit tot deze 

gebieden. In de verticale zin wordt het studiegebied begrensd door de Boomse klei. 

In onderstaande figuur wordt het studiegebied indicatief aangegeven. 

 

 

Figuur 6.4.1: Studiegebied discipline water 

 

6.4.2 Oppervlaktewater 

6.4.2.1 Hydrografie 

Het studiegebied is gesitueerd binnen het Demerbekken en meer bepaald in het 

deelbekken Midden-Demer. 

 

6.4.2.2 Waterlopen 

Kaart 11: Vlaamse Hydrografische Atlas 

 

Ter hoogte van het plangebied zijn volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas geen 

waterlopen aanwezig. De waterhuishouding in het studiegebied wordt voornamelijk 

bepaald door de regionale grondwaterstroming. De belangrijkste waterlopen, Laambeek, 

Roosterbeek en Huttenbeek, draineren het infiltrerend regenwater, afkomstig van hoger 

gelegen delen van het Kempisch Plateau (Technum – Aeolus, 2002. “Het verkrijgen van 

hydro-ecologisch inzicht in de natte gebieden van de Vlaamse natuurreservaten Teut en 

Tenhaagdoornheide”). 

De Roosterbeek die zich in het westen van het studiegebied bevindt, is een geklasseerde 

waterloop van 2
de

 categorie beheerd door de provincie Limburg. Deze waterloop wordt 
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gevoed door een niet geklasseerde, naamloze waterloop (VHA-code 7440) op ca. 0,6 km 

van het plangebied. 

 

6.4.2.3 Oppervlaktewaterkwaliteit 

Jaarlijks worden door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) metingen uitgevoerd ter 

bepaling van de kwaliteit van de waterlopen in het Vlaamse Gewest. 

Stroomopwaarts in de Roosterbeek zijn er ter hoogte van de RWZI Houthalen-Oost 

gegevens beschikbaar voor o.a. Prati-index
10

 voor zuurstof (PIO) en Belgische Biotische 

Index
11

 (BBI). In de onderstaande tabel worden de meetresultaten van het meetpunt 

455800 weergegeven. Hieruit volgt dat de waterkwaliteit van de betreffende waterloop 

matig tot goed is. 

 

Tabel 3: Resultaten van PIO en BBI meetpunt 455800 van de VMM 

 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

PIO  3,43 3,64 3,00  2,46 2,76 2,56 

BBI 2 3 3 2 5 9 7 8 

 2002 2003 2004 2005 2006 2009 2011 2012 

PIO 1,67 1,67 2,72 2,19 1,99 2,29 2,42 2,66 

BBI  7    9   

 

De oppervlaktewaterkwaliteit (en de oppervlaktewaterkwantiteit) van het valleigebied van 

de Roosterbeek wordt beïnvloed door het hemelwater-afvoersysteem van de autostrade 

E314. Het runoff-water van de E314 wordt via zijdelingse afvoeren in de bermen van de 

autostrade in een afvoersysteem gebracht dat parallel ligt aan de autostrade. Een 

gedeelte van dit runoff-water wordt geloosd in de Roosterbeek. 

 

Op basis van de ontwerpplannen, aangevuld met waarnemingen op het terrein in het 

kader van de studie “Het verkrijgen van hydro-ecologisch inzicht in de natte gebieden van 

de Vlaamse natuurreservaten. Teut en Tenhaagdoornheide” (Technum – Aeolus, 2002), 

werd volgend afwateringsprincipe van de E314 vastgesteld: 

 Tussen km 24.0 en km 23.5 wordt het afstromend hemelwater via zijdelingse 

afvoergrachten richting Roosterbeek geleid. Een gedeelte van dit hemelwater stort bij 

hoge afvoer ongecontroleerd over in het valleigebied van de Roosterbeek. Deze 

ongecontroleerde lozingen worden veroorzaakt door opstuwingen in de grachten (o.a. 

door plantengroei in het water en de gracht). 

 Tussen km 23.5 en 23.2 aan de zuidzijde wordt het hemelwater geloosd in de 

Roosterbeek. Tussen km 23.5 en 22.8 aan de noordzijde wordt het hemelwater 

geloosd in de Roosterbeek. 

                                                      
10 PIO-scores: 0-1: niet verontreinigd, >1-2: aanvaardbaar, >2-4: matig verontreinigd, >4-5: verontreinigd, >8-16: zwaar verontreinigd 

11 BBI-scores: 9-10: zeer goede kwaliteit, 7-8: goede kwaliteit, 5-6: matige kwaliteit, kritieke toestand, 3-4: 

slechte kwaliteit, 1-2: zeer slechte kwaliteit 
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Figuur 6.4.2: Aanduiding kilometerpalen langs de E314 

 

Samengevat kan gesteld worden dat 1/3 van het hemelwater in de betrokken autostrade-

sectie infiltreert, 1/3 wordt in het moerasgebied geloosd en 1/3 wordt geloosd in de 

Roosterbeek. 

 

6.4.2.4 Overstromingsregime 

Kaart 12: Overstromingskaart 

 

Volgens de watertoetskaart is het plangebied gesitueerd in een mogelijk 

overstromingsgevoelig gebied. Deze aanduiding wordt veroorzaakt door de ligging 

binnen mijnverzakkingsgebied en niet door een historisch overstromingsevent12. 

Het plangebied bevindt zich niet in van nature overstromingsgevoelig gebied. Het bevindt 

zich evenmin in een risicozone voor overstromingen en is ook niet recent overstroomd. 

 

6.4.2.5 Afvalwaterzuivering 

Volgens het zoneringsplan van de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) is het huidige 

terrein van H. Essers gelegen in centraal gebied. Dit wil zeggen dat er in de 

Transportlaan een afvalwaterriolering aanwezig is die verbonden is met een operationele 

waterzuiveringsinstallatie. 

                                                      
12 Binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid is een beslissing genomen om deze gebieden in 

de toekomst te schrappen. Deze wijziging treedt in werking van zodra de geactualiseerde watertoetskaarten 

worden goedgekeurd. 
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Figuur 6.4.3: Zoneringsplan 

 

Op de onderstaande figuur wordt het rioleringsplan van de huidige site weergegeven. Dit 

plan is momenteel nog in uitvoering. Tegen midden 2015 zal de RWA en DWA 

uitgevoerd zijn zoals op het plan aangegeven. 

Het sanitair afvalwater van de hallen 1 t.e.m. 5 wordt via een septische put met overloop 

naar een bezinkput geloosd in het grondwater13. Het hemelwater afkomstig van de daken 

van deze hallen en de tussenliggende verharding wordt afgevoerd naar het 

infiltratiebekken in het noordoosten van de site. Voor het water geloosd wordt in het 

wachtbekken gaat het door een KWS afscheider met zandvang. Het wachtbekken heeft 

een overloop naar de riolering in de Transportlaan. 

Het afvalwater van hal 6, de garage en de burelen wordt via een septische put 

gescheiden afgevoerd en geloosd in de openbare riolering. Hemelwater afkomstig van de 

daken van deze hal 6, de garage en de burelen en de tussenliggende verharding wordt 

afgevoerd naar het wachtbekken in het zuidwesten van de site. Ook hier is een KWS 

afscheider met zandvang en overloop naar de riolering aanwezig. Een KWS afscheider 

met zandvang is tevens voorzien ter hoogte van de tankplaats en de garage. 

Aan de voorzijde van het de site wordt het water afkomstig van de parking voor 

personenwagens opgevangen in een wachtbekken. 

Het afvalwater van 2 gebouwen ten oosten van deze parking wordt geloosd in de 

openbare riolering. 

                                                      
13 Essers heeft geen gegevens over de hoeveelheid afvalwater van hallen 1 tot 5 dat via een septische put 

met overloop naar een bezinkput geloosd wordt in het grondwater. De hoeveelheid wordt daarom geschat op 

basis van het inwonersequivalant (= 150 l). Voor werknemers geldt een reductiecoëfficiënt van 0,15. Voor de 

160 werknemers komt dit overeen 3.600 l per dag (= 160 * 0,15 * 150 l). 
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Figuur 6.4.4: Rioleringsplan van H. Essers 

 

De afvalwaterriolering in de Transportlaan betreft een gemengde riolering. Het afvalwater 

wordt gezuiverd in de RWZI Genk. 

 

 

Figuur 6.4.5: Rioleringsplan van de Transportlaan en Wagemanskeel 
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6.4.3 Grondwater 

6.4.3.1 Hydrogeologie 

Hydrogeologisch gezien kan het voorkomende zandpakket als één dik watervoerend 

pakket worden beschouwd dat onderaan wordt afgesloten door de zeer slecht 

doorlatende klei van de Formatie van Boom. De doorlatendheid van het zandpakket 

vermindert in de diepte. Onderstaande tabel geeft de hydrogeologie ter hoogte van het 

studiegebied weer. 

 

Tabel.4: Hydrogeologische opbouw van het studiegebied 

Diepte Formatie Watervoerend/ 

Niet watervoerend 

Doorlatendheid 

Tussen 0 en 5 m-mv Quartair Watervoerend Goed 

Tussen 5 en 110 m-mv Formatie van 

Bolderberg 

Watervoerend Goed 

Tussen 110 en 130 m-mv Formatie van Voort Watervoerend Matig 

Tussen 130 en 150 m-mv Formatie van 

Eigenbilzen 

Watervoerend Matig 

Vanaf 150 m-mv Formatie van Boom Niet watervoerend Zeer slecht 

 

6.4.3.2 Grondwaterstand 

Het grondwater bevindt zich ter hoogte van het plangebied op een diepte van ca. 12 m 

(Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed - Ruimtelijke 

Planning, 2009. “Toelichtingsnota GRUP Transportbedrijf H. Essers en Zonen NV te 

Genk”). 

 

6.4.3.3 Grondwaterkwetsbaarheid 

Kaart 9: Grondwaterkwetsbaarheid met vergunde grondwaterwinningen 

 

Het plangebied situeert zich op de grens tussen kwetsbaar (zand, zonder deklaag, met 

een onverzadigde zone van meer dan 10 m) en zeer kwetsbaar grondwater (zand, 

zonder deklaag, met een onverzadigde zone van 10 m of minder dan 10 m). 

 

6.4.3.4 Grondwaterwinningen 

Kaart 9: Grondwaterkwetsbaarheid met vergunde grondwaterwinningen 

 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de vergunde grondwaterwinningen binnen 

een straal van 2 km rond de uitbreidingszone. Deze in het vetgedrukt zijn gelegen binnen 

het studiegebied. De meeste winningen onttrekken grondwater uit de aquifer Zand van 

Bolderberg. Voor de situering van de grondwaterwinningen wordt verwezen naar Kaart 9. 
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Tabel 5: Vergunde grondwaterwinningen binnen het studiegebied 

Nr. Exploitant Diepte 

(m-mv) 

Vergund 

aantal putten 

Adres 

grondwaterwinning 

Aquiferbeschrijving Vergunde 

periode 

Vergund debiet Afstand tot 

plan-gebied 

1 Alupa, Woudstraat 6-8, Genk 25 3 Woudstraat 6-8, Genk Zand van Bolderberg 21/12/’05-

21/12/’25 

80 m³/dag 

18.400 m³/jaar 

1.500 m 

2 Martens, Kleine Hemmenweg 51 

A, Zonhoven14 

32 1 Mercuriuslaan 4, Genk Zand van Bolderberg 21/10/’09-

21/10/’29 

40 m³/dag 

6.500 m³/jaar 

785 m 

3 Stadus, Transportlaan z/n, Genk 10 1 Transportlaan 1, Genk Afzettingen Hoofdterras 4/10/’12-

4/10/’32 

8 m³/dag 

1.500 m³/jaar 

675 m 

4 Benelux Orient, Woudstraat 31, 

Genk 

6 1 Woudstraat 31, Genk Quartaire aquifersystemen 20/09/’95-

20/09/’15 

12 m³/dag 

600 m³/jaar 

655 m 

5 Aspa, Gieterijstraat 102, Genk 8 1 Gieterijstraat 102, Genk Afzettingen Hoofdterras 25/06/’97-

25/06/’17 

1 m³/dag 

200 m³/jaar 

1.680 

6 Xelle België, Kruibeeksesteenweg 

24, Zwijndrecht 

60 1 Mercuriuslaan 1, Genk Zand van Bolderberg 01/08/’02-

01/09/’16 

136 m³/dag 

30.000 m³/jaar 

1.765 m 

7 Kanigen Works Benelux, 

Wolfbergstraat 57, Genk 

29 2 Wolfsbergstraat 57, Genk Zand van Bolderberg 21/03/’12-

21/03/’32 

240 m³/dag 

50.000 m³/jaar 

1.315 m 

8 Stassen Recycling, 

Hengelhoefstraat 177, Genk 

60 3 Hengelhoefstraat 177, 

Genk 

Zand van Bolderberg 28/02/’08-

21/04/’19 

- 940 m 

9 Genker Plantencentrum bvba, 

Hengelhoefstraat 118, Genk 

27 1 Hengelhoefstraat 118, 

Genk 

Zand van Bolderberg 25/05/’11-

25/05/’21 

20.000 m³/jaar 1.620 m 

10 Limcoal nv, Markt 14, Maaseik 20 1 Henri Esserslaan z/n, 

Genk 

Zand van Bolderberg 20/11/’12-

20/11/’32 

100 m³/dag 

20.000 m³/jaar 

1.930 m 

                                                      
14 Het bedrijf Martens is sinds enkele jaren niet meer in uitbating waardoor er ook geen grondwater meer onttrokken wordt. 
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Er bevindt zich geen beschermingszone voor grondwaterwinningen binnen het 

studiegebied. 

 

6.4.3.5 Grondwaterstroming 

Kaart 10: Grondwaterstroming 

 

De beschrijving van het freatisch grondwatersysteem in de omgeving van het plangebied 

is gebaseerd op de ecohydrologische studie “Het verkrijgen van hydro-ecologisch inzicht 

in de natte gebieden van de Vlaamse natuurreservaten. Teut en Tenhaagdoornheide” 

(Technum – Aeolus, 2002). 

 

De grondwaterstroming ter hoogte van het plangebied is matig tot weinig gevoelig voor 

verstoring. Het plangebied is gelegen in infiltratiezone. De stroombanen tussen de 

insijpelingszone op het Kempisch Plateau (TAW 90 m) en de voet van het Plateau (TAW 

60-65 m) waar ze uitmonden in bronnen en kwelzones vormen het freatisch 

grondwatersysteem in de ruime omgeving van het plangebied. In de beekdalen komt het 

opwellen van dit grondwater overeen met een relatief sterke groei van kwelindicatoren.  

Door het verblijf in de glauconietrijke zanden van de Formatie van Bolderberg (en Diest) 

is het water mineraalrijk en vooral in de vallei van de Laambeek sterk ijzerrijk. Het diepe 

grondwater komt in een smalle strook van de vallei aan de oppervlakte. Het regionaal 

grondwater stroomt in zuidwestelijke richting af. De vennen in de valleien die door dit 

regionaal water worden gevoed, voeren vrijwel permanent water af en vallen alleen in 

zeer droge jaren geheel of gedeeltelijk droog. 

 

Boven het regionale grondwatersysteem bestaat een ander meer verbreid watersysteem, 

gevormd door insijpelend regenwater dat na een korte verblijftijd in de oppervlakkige 

bodemlagen, de moeraszones en vennen voedt. Dit water bestaat uit regenwater dat 

infiltreert in de lokale hoger gelegen duinen- en heidevlakten op ca. 70-75 mTAW, 

gelegen aan beide zijden van de Roosterbeek en Laambeekvallei. Het water komt veelal 

aan de oppervlakte aan de voet van de sterke plateauhellingen (60 mTAW). De 

waterkwaliteit verschilt sterk van het regionaal grondwater. Het water is zeer weinig tot 

weinig gebufferd (<0,05-0,1 mmol/l bicarbonaat), de zuurtegraad ligt veel lager (pH 3-5) 

en het water is gekenmerkt door hogere sulfaatconcentraties (25-70 ppm). In het water 

ontbreken meestal (afhankelijk van het bodemgebruik) nutriënten zoals fosfor- en 

stikstofverbindingen. De schommelingen in de vennen die gevoed worden door 

regenwater zijn vaak groter aangezien de voeding sterker afhankelijk is van de 

regenintensiteit. 
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Figuur 6.4.6: Situering van vennen15 

 

Ten westen van het plangebied zijn tussen 800 en 1400 m 3 vennen gesitueerd. Deze 

vennen liggen in de overgangszone tussen infiltratiegebied en kwelgebied. Het 

grondwater (peilbuis 36 op Figuur 6.4.6) is er atmotroof en zuur. Het grondwater staat er 

relatief diep onder het maaiveld en zakt in het najaar relatief diep weg onder het maaiveld 

(1,20 m-mv). Opvallend is het ontbreken van enige buffercapaciteit van het grondwater. 

 

  

                                                      
15 Bron: Technum – Aeolus, 2002. “Het verkrijgen van hydro-ecologisch inzicht in de natte gebieden van de 

Vlaamse natuurreservaten. Teut en Tenhaagdoornheide” 
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6.5 Geluid 

6.5.1 Juridisch en beleidsmatig kader 

Voor de beoordeling van de effecten t.g.v. het plan wordt een beoordelingskader gebruikt 

voor de kwaliteit van het omgevingsgeluid (verder genoemd “geluidskwaliteit”) en een 

beoordelingskader voor wegverkeersgeluid. 

De kwaliteit van het omgevingsgeluid wordt beoordeeld aan de hand van het wettelijk 

kader van Vlarem. Voor de beoordeling van het wegverkeersgeluid wordt gesteund op 

het besluit van 22/07/2005 van de Vlaamse Regering en de consensustekst (19/09/208) 

van de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE waarin 

gedifferentieerde referentiewaarden zijn opgenomen voor Lden en Lnight. 

 

6.5.1.1 Beoordelingskader voor het omgevingsgeluid 

In bijlage 2.2.1 van Vlarem II zijn milieukwaliteitsnormen opgenomen voor geluid in open 

lucht. Het geluidsdrukniveau wordt hierbij uitgedrukt in LA95,1h. Deze parameter geeft 

het niveau weer dat in 95% van de meetduur wordt overschreden. De aanduiding “1h” 

geeft aan dat de meetduur telkens één uur moet bedragen. Deze parameter werd 

gekozen omdat hij een goede indicatie geeft van het aanwezige “achtergrondgeluid” en 

dus van de totale geluidskwaliteit in de omgeving. 

De milieukwaliteitsnormen zijn afhankelijk van het gebied (zoals aangeduid op 

gewestplannen, bijzondere plannen van aanleg, …) en van de periode 

(dag/avond/nacht). In Tabel 6 worden deze milieukwaliteitsnormen weergegeven. 

 

Tabel 6: Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht (Bijlage 2.2.1 van Vlarem II) 

Gebied Milieukwaliteitsnormen in dB(A) in open lucht 

Overdag ‘s Avonds ‘s Nachts 

1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

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

50 45 45 

3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van 

gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote 
ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 
ontginningsgebieden, tijdens de ontginning 

50 45 40 

4° Woongebieden 45 40 35 

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

60 55 55 

5bis° Agrarische gebieden 45 40 35 

6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40 

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

45 40 35 

8° Bufferzones 55 50 50 

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

55 50 45 

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

richtwaarde van toepassing. 

 

6.5.1.2 Beoordelingskader voor het wegverkeerslawaai 

Voor wegverkeerslawaai bestaat er in Vlaanderen nog geen definitieve wetgeving. Wel is 

er op Europees niveau de richtlijn 2002/49/EG - inzake de evaluatie en de beheersing 
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van omgevingslawaai - opgesteld waarin wordt beoogd om een gemeenschappelijke 

aanpak te bepalen om op basis van prioriteiten de schadelijke gevolgen (hinder 

inbegrepen) van blootstelling aan omgevingslawaai te vermijden. Deze Europese Richtlijn 

is gedeeltelijk omgezet in het besluit van 22/07/2005 van de Vlaamse Regering. Hierin 

dienen de Lden en Lnight gehanteerd te worden als geluidsindicatoren voor de opmaak van 

strategische geluidsbelastingskaarten. Lden heeft betrekking op de jaargemiddelde 

waarde van de lawaaibelasting op een welbepaalde plaats. Deze indicator steunt op een 

gemiddeld A-gewogen dag-, avond- en nachtniveau in dB(A). De dag telt twaalf uren 

(07u00-19u00), de avond vier uren (19u00-23u00) en de nacht 8 uren (23u00-07u00). In 

de avondperiode wordt de belasting 5 dB(A) zwaarder aangerekend. Voor de nacht is dit 

10 dB(A). 

 

Voor de opmaak van MER’s is het echter onmogelijk om gegevens over een geheel jaar 

te verkrijgen. Lday komt dan overeen met een gemiddelde LAeq,dag (LAeq over de gehele 

dagperiode). Zo ook voor Levening en Lnight respectievelijk LAeq,avond en LAeq,nacht. 

 

In formulevorm wordt de Lden als volgt gedefiniëerd: 
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Waarin: 

 LAeq,dag: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over de verschillende dagperiodes 

(07u00-19u00); 

 LAeq,avond: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over de verschillende 

avondperiodes (19u00-23u00); 

 LAeq,nacht: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over de verschillende 

nachtperiodes (23u00-07u00). 

De Lnight-waarde komt overeen met het gemiddelde geluidsniveau over de verschillende 

nachtperiodes (LAeq,nacht). 

 

Een definitief toetsingskader voor Lden en Lnight bestaat nog niet. Er is wel een 

consensustekst opgemaakt (19/09/208) door de afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, 

Milieu & Gezondheid van LNE waarin gedifferentieerde referentiewaarden zijn 

opgenomen voor Lden en Lnight. 

De consensustekst gaat uit van twee types “principiële referentiewaarden”: 

 Een principiële referentiewaarde voor nieuwe situaties die inhoudelijk verwijst naar het 

optreden van grootschalige hinder en slaapverstoring en waarnaar wordt gerefereerd 

voor het beheersen van nieuwe ontwikkelingen; 

Lden = 55 dB en Lnight = 45 dB 

 Een principiële referentiewaarde voor bestaande situaties die inhoudelijk verwijst naar 

het optreden van grootschalige ernstige hinder, ernstige slaapverstoring en 

gezondheidseffecten en waarnaar wordt gerefereerd voor het beheersen van 

bestaande situaties. 

Lden = 65 dB en Lnight = 55 dB 
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Deze principiële referentiewaarden worden gedifferentieerd tot “gedifferentieerde 

referentiewaarden” op basis van de categorisering en functie van de weg. Er worden drie 

groepen onderscheiden: 

 Hoofd- en primaire wegen: op deze wegen wordt prioriteit gegeven aan 

bereikbaarheid; 

 Secundaire wegen: op deze wegen wordt prioriteit gegeven aan de 

verkeersleefbaarheid; 

 Lokale wegen: op deze wegen wordt prioriteit gegeven aan de leefbaarheid. 

In functie van de gestelde prioriteiten voor de drie wegcategorieën worden de 

referentiewaarden vastgelegd. De gedifferentieerde referentiewaarden voor Lden en Lnight 

worden weergegeven in Tabel 7. 

Voor een vergelijking van het verkeersgeluid met de referentiewaarden wordt het 

verkeersgeluid bepaald op de meest blootgestelde gevels van de woningen en volgens 

de voorschriften van Bijlage I van de Europese Richtlijn 2002/49/EG. 

 

Tabel 7: Gedifferentieerde referentiewaarden voor wegverkeersgeluid 

 

 

De consensustekst geeft wel aan dat enkel naar de referentiewaarden kan worden 

“verwezen” zonder dat daarmee al gezegd is welke (wettelijke) implicatie een 

overschrijding van deze waarden moet hebben. 

 

6.5.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline geluid en trillingen wordt afgebakend enerzijds door 

de representatieve meetlocaties voorgeschreven door Vlarem en in het MER 

richtlijnenboek voor de discipline geluid en trillingen en anderzijds door de mogelijke 

invloedsfeer van de geluidsbelasting van het plan op de omgeving. 

Er wordt een onderscheid gemaakt in de geluidseffecten die afkomstig zijn van de 

activiteiten op de bedrijfssite en zich op relatief korte afstand manifesteren en de 

geluidseffecten die afkomstig zijn van het veranderende vrachtwagenverkeer van en naar 

de bedrijfssite en zich op grotere afstand voordoen. 

wegcategorie situatie L den L night opmerkingen

nieuwe woonontwikkeling 55 45

nieuwe wegen 60 50

bestaande wegen 70 60

nieuwe woonontwikkeling 55 45

nieuwe wegen 55 45

>55 >45

65 55

nieuwe woonontwikkeling 55 45

nieuwe wegen 55 45

>55 >45

65 55

-

stand-still

stand-still

hoofd- en primaire wegen

lokale wegen

secundaire wegen

bestaande wegen

bestaande wegen

De referentiewaarden worden met 5 dB verhoogd 
voor de beoordeling van het geluidsniveau bij 

woningen die:
- ofwel over minstens één gevel beschikken waarop 
de geluidsbelasting meer dan 20 dB lager is dan de 
referentiewaarde;

- ofwel over minstens één gevel beschikken die niet 
wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting boven de 
referentiewaarden én voorzien zijn van voldoende 
isolatie op alle gevels die wél worden blootgesteld 

De referentiewaarden worden met 5 dB verhoogd voor 
de beoordeling van het geluidsniveau bij woningen 

die:
- ofwel over minstens één gevel beschikken waarop 
de geluidsbelasting meer dan 20 dB lager is dan de 
referentiewaarde;

- ofwel over minstens één gevel beschikken die niet 
wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting boven de 
referentiewaarden én voorzien zijn van voldoende 
isolatie op alle gevels die wél worden blootgesteld aan 
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Voor de beoordeling van de geluidseffecten naar de receptor “mens” wordt gekeken naar 

de eerste woningen of woonkernen binnen de invloedsfeer van de geluidsbelasting van 

het plan. De dichtstbijzijnde woningen/woonkern ligt op ca. 900 m afstand ten oosten van 

het plangebied. Ten noorden bedraagt de afstand tot het dichtstbijzijnde woongebied ca. 

1.400 m. In zuidelijke richting liggen de eerste woningen op ca. 1800 m en in westelijke 

richting liggen de eerste woningen op een afstand van meer dan 3000 m van het 

plangebied. Op al deze afstanden zijn geluidseffecten van het plan niet meer relevant te 

beschouwen. 

 

Voor de beoordeling van de geluidseffecten naar de receptor “natuur” wordt rekening 

gehouden met de dichtstbijgelegen gebieden/zones die binnen de discipline fauna en 

flora als biologisch waardevol worden beschouwd. Dit is het Natuurreservaat Teut en 

Tenhaagdoornheide gelegen binnen een afstand van 100 m ten westen van het 

plangebied. Er is geen vogelrichtlijngebied (SBZ-V) aanwezig in de ruime omgeving van 

het plangebied. 

 

De afbakening van het studiegebied wordt aangeduid op Figuur 6.5.1. In Figuur 6.5.2 

wordt het plangebied aangeduid op een uittreksel van het gewestplan. 

 

 

Figuur 6.5.1: Afbakening van het studiegebied voor geluid 
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Figuur 6.5.2: Uittreksel van het gewestplan 

 

Effecten t.g.v. trillingen worden niet relevant beschouwd gezien geen belangrijke 

trillingsbronnen aanwezig zijn. 

 

6.5.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

De referentiesituatie of bestaande situatie wordt beschreven aan de hand van de 

strategische geluidsbelastingskaarten van LNE
16

 en omgevingsmetingen. 

 

6.5.3.1 Beschrijving o.b.v. strategische geluidsbelastingskaarten 

Momenteel wordt het omgevingsgeluid hoofdzakelijk bepaald door het wegverkeer van 

de aangrenzende autosnelweg E314. Daarnaast zorgt ook het verkeer op de omliggende 

straten voor een geluidsbelasting. Gezien de ligging van de uitbreidingszone grenzend 

aan een bedrijventerrein, is het percentage vrachtverkeer op de omliggende straten 

groter dan gemiddeld. 

Het verkeer op de E314 is de belangrijkste geluidsbron ter hoogte van het plangebied. De 

Lden-geluidskaart van het wegverkeer wordt hierna gegeven. De maximale Lden waarden 

binnen het plangebied bedragen 69 dB. 

 

                                                      
16 ttp://www.lne.be/themas/hinder-en-risicos/geluidshinder/Geluidskaarten 
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Figuur 6.5.3: Geluidscontouren Lden wegverkeer 

 

Gedurende de nacht ligt de geluidsbelasting afkomstig van het wegverkeer ter hoogte 

van het plangebied tussen 50 en 64 dB. De Lnight-geluidskaart van het wegverkeer wordt 

hierna gegeven. 

 

 

Figuur 6.5.4: Geluidscontouren Lnight wegverkeer 

 

De geluidscontouren van het goederenspoor ten oosten van het plangebied zijn niet 

bepaald op de geluidsbelastingkaarten. Er kan gesteld worden dat het spoorwegverkeer 

ook voor een geluidsbelasting zorgt. 

 

6.5.3.2 Beschrijving o.b.v. omgevingsmetingen 

Voor de analyse van de kwaliteit van het omgevingsgeluid werd één langdurige 

omgevingsmeting uitgevoerd in het natuurgebied “Teut” gelegen ten westen van het 

plangebied. De omgevingsmeting werd uitgevoerd van 5 t/m 12 juni 2014 op ca. 100 m 

afstand ten westen van Wagemanskeel. De ligging van de meetlocatie wordt aangeduid 

op Figuur 6.5.5. 
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Figuur 6.5.5: Locatie omgevingsmeting 

 

In het meetpunt werd het oorspronkelijke omgevingsgeluid statistisch onderzocht op 

basis van de akoestische grootheden LAeq,T, LA1,T, LA5,T, LA10,T, LA50,T, LA90,T, 

LA95,T en LA99,T. Voor de omgevingsmeting werd een integratietijd (T) van 1 uur 

aangehouden conform de voorschriften van Vlarem. 

De meting werd verricht conform de richtlijnen van Vlarem en met meetapparatuur die 

voldoet aan de eisen gesteld voor klasse 1-instrumenten volgens de IEC-normering. Voor 

en na de meting werd de meetketen met behulp van een aangepaste ijkbron geijkt 

volgens de aanwijzingen van de fabrikant. 

De meetresultaten worden weergegeven in bijlage 16.3. Bij elk meetuur wordt de 

windsnelheid en –richting aangegeven. De indeling van de windrichtingen gebeurt 

volgens acht sectoren zoals aangegeven in onderstaande figuur. De meteorologische 

gegevens werden ontleend aan het KMI-station van Kleine Brogel. 

 

Tabel 8: indeling van de windrichtingen in 8 sectoren 

     

 

 Indeling windrichtingen  

  van tot  

 Noord (N) 337,5° 22,5°  

 Noordoost (NO) 22,5° 67,5°  

 Oost (O) 67,5° 112,5°  

 Zuidoost (ZO) 112,5° 157,5°  

 Zuid (Z) 157,5° 202,5°  

 Zuidwest (ZW) 202,5° 247,5°  

 West (W) 247,5° 292,5°  

 Noordwest (NW) 292,5° 337,5°  
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6.5.3.2.1 Kwaliteit van het omgevingsgeluid 

Voor de beschrijving van de kwaliteit van het oorspronkelijke omgevingsgeluid wordt het 

gemeten omgevingsgeluid vergeleken met de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II. 

Hiertoe wordt gesteund op de Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarden respectievelijk voor 

de dag-, avond-, en nachtperiode. Metingen waarbij de windsnelheid groter dan 5m/s 

bedroeg of waarbij er neerslag viel, werden niet weerhouden. De Vlarem-middeling voor 

de dag-, avond- en nachtperiode wordt als volgt uitgevoerd: 

 Dag: rekenkundig gemiddelde van alle voor elk uur bepaalde LA95,1h- waarden 

tussen 07u00 en 19u00; 

 Avond: rekenkundig gemiddelde van alle voor elk uur bepaalde LA95,1h-waarden 

tussen 19u00 en 22u00; 

 Nacht: rekenkundig gemiddelde van de laagste vier waarden van alle voor elk uur 

bepaalde LA95,1h-waarden tussen 22u00 en 07u00. 

 

Een overzicht van de Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarden van het omgevingsgeluid in 

het meetpunt wordt weergegeven in Tabel 9. In de tabel wordt een vergelijking gemaakt 

met de milieukwalitietsnormen van Vlarem. De “rode” waarden duiden op een 

overschrijding en de “groene” waarden duiden op een onderschrijding van de 

milieukwaliteitsnorm. 

Tabel 9: Gemiddelde LA95,1h-waarden van de langdurige omgevingsmeting 

 

 

Op basis van de resultaten van de langdurige omgevingsmeting kan geconcludeerd 

worden dat de kwaliteit van het omgevingsgeluid gedurende de dag- en nachtperiode 

beantwoordt aan de milieukwaliteitsnormen van VLAREM. Er werd uitzonderlijk één 

uitschieter vastgesteld voor de dagperiode op donderdag 12/06/2014 waarbij de 

geluidskwaliteit 1,2 dB(A) slechter was dan VLAREM voorschrijft. Gedurende de 

avondperiode zijn er dagen dat de milieukwaliteitsnorm wordt gerespecteerd en dagen 

dat de kwaliteit van het omgevingsgeluid dan weer slechter is dan VLAREM voorschrijft. 

Een regelmaat is niet vast te stellen. 

dagperiode avondperiode nachtperiode

07u-19u 19u-22u 22u-07u

donderdag 5/06/2014 - 41,6 42,9

vrijdag 6/06/2014 46,8 49,0 39,8

zaterdag 7/06/2014 42,0 40,1 42,9

zondag 8/06/2014 42,2 46,1 34,6

maandag 9/06/2014 43,9 48,6 35,2

dinsdag 10/06/2014 46,6 43,4 40,7

woensdag 11/06/2014 46,9 47,9 35,7

donderdag 12/06/2014 51,2 - 43,9

47,1 46,1 39,7

42,1 43,1 38,8

50 45 45

alle w aarden in dB(A)

Vlarem-gemiddelde LA95,1h-waarde

milieukwaliteitsnorm

weekgemiddelde

weekendgemiddelde
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Wat we ook kunnen opmerken is dat het gemiddelde omgevingsgeluid tijdens de week 

hoger ligt dan tijdens het weekend. Het grootste verschil wordt genoteerd tijdens de dag- 

en avondperiode. 

Opgemerkt dient te worden dat het omgevingsgeluid op de meetlocatie in hoofdzaak 

wordt bepaald door het verkeersgeluid van de E314 en Wagemanskeel. Gaat men 

noordwaarts richting E314 of oostwaarts richting Wagemanskeel dan zal het 

omgevingsgeluid aanzienlijk verhogen t.g.v. de kortere afstand tot het verkeersgeluid. 

Gaat men westwaarts dan zal het omgevingsgeluid afnemen t.g.v. de grotere afstand tot 

het verkeersgeluid. 

 

6.5.3.2.2 Verkeersgeluid 

Het verkeersgeluid wordt gekarakteriseerd door uit de LAeq-meetwaarden van de 

omgevingsmeting de geluidsbelastingsindicatoren Lden en Lnight te berekenen. 

In formulevorm wordt Lden als volgt gedefiniëerd: 
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Waarin: 

 LAeq,dag: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over de verschillende dagperiodes 

(07u00-19u00); 

 LAeq,avond: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over de verschillende 

avondperiodes (19u00-23u00); 

 LAeq,nacht: het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over de verschillende 

nachtperiodes (23u00-07u00). 

Lnight komt overeen met het gemiddelde geluidsniveau over de verschillende 

nachtperiodes. 

De berekende Lden en Lnight in deze meetlocatie worden weergegeven in Tabel 10. 

Opmerking: Een vergelijking met de gedifferentieerde referentiewaarden voor Lden en 

Lnight van de consensustekst van 19/09/208 (opgemaakt door de afdeling Lucht, Hinder, 

Risicobeheer, Milieu & Gezondheid van LNE) wordt niet gegeven omdat de 

gedifferentieerde referentiewaarden voor Lden en Lnight worden gebruikt voor de 

beoordeling van het verkeersgeluid t.h.v. woningen en niet voor “natuur”. 

De gemeten LAeq-waarden worden wel vergeleken met de gemodelleerde LAeq-

waarden voor de validatie van het geluidsmodel (zie volgend hoofdstuk). 

Op basis van de resultaten van de langdurige omgevingsmeting kan gesteld worden dat 

er relatief weinig verschil is tussen het gemiddelde verkeersgeluid overdag (7u-19u) en ‘s 

avonds (19u23u). Tijdens de nacht (23u-7u) ligt het gemiddelde verkeersgeluid ca. 2 à 3 

dB(A) lager dan overdag en ’s avonds. 

Het gemiddelde verkeersgeluid tijdens de week ligt 2 à 3 dB(A) hoger dan het 

gemiddelde verkeersgeluid in het weekend. 
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Tabel 10: Berekende Lden en Lnight van de langdurige omgevingsmeting 

 

 

6.5.3.3 Modellering van de referentiesituatie 

Voor de beschrijving van de effecten wordt een model opgesteld van het verkeersgeluid. 

Het verkeersgeluid wordt gemodelleerd voor: 

1. de huidige situatie 2014: is de verkeerssituatie op vandaag; 

2. de referentiesituatie 2020: is de verkeerssituatie voor het jaar 2020 zonder uitvoering 

van het plan; 

3. de toekomstige situatie 2020: is de verkeerssituatie voor het jaar 2020 mét uitvoering 

van het plan. 

De geluidskaarten voor de huidige situatie 2014 en referentiesituatie 2020 worden hier 

gegeven en besproken. De geluidskaart voor de toekomstige situatie 2020 wordt in 

hoofdstuk 8.5.3.1.1 gegeven. 

 

6.5.3.4 Model 

Voor de modellering wordt beroep gedaan op het akoestische rekenmodel IMMI (versie 

2013). De berekening van de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger gebeurt 

conform ISO 9613. De berekening van de geluidsemissie van het wegverkeer gebeurt 

conform de Nederlandse Standaard Rekenmethode II (SRM II) voor wegverkeersgeluid, 

zoals beschreven in de handleiding “Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai 2002” 

met aanpassing van de wegdekcorrectiefactoren voor Vlaanderen. 

Bij de modelberekeningen voor de geluidsemissie van het wegverkeer en de 

geluidsoverdracht van de bron (wegverkeer) naar de omgeving wordt rekening gehouden 

met volgende parameters: 

1. Verkeersintensiteiten 

Voor de verkeersintensiteiten wordt gesteund op de gegevens van de discipline 

mobiliteit. De verkeersintensiteiten worden uitgedrukt in aantal/uur per 

voertuigklasse (personenwagens, lichte en zware vrachtwagens). De volgende 

beschikbare intensiteiten (maximale intensiteit gedurende één uur) voor de ochtend- 

(7u-9u) en avondspits (16u-18u) worden gebruikt voor de modellering. 

day evening night

07u-19u 19u-23u 23u-07u

donderdag 5/06/2014 - 47,4 47,4

vrijdag 6/06/2014 51,1 52,1 48,3

zaterdag 7/06/2014 48,0 47,1 48,9

zondag 8/06/2014 47,7 49,1 43,1

maandag 9/06/2014 48,3 56,8 44,6

dinsdag 10/06/2014 50,7 48,5 50,6

woensdag 11/06/2014 51,1 51,1 47,1

donderdag 12/06/2014 53,9 - 51,3

51,0 51,2 48,2 55,5 48,2

47,8 48,1 46,0 52,9 46,0

alle w aarden in dB(A)

Gemiddelde LAeq,1h-waarde

weekgemiddelde

weekendgemiddelde

Lden Lnight
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personen lichte vracht zw are vracht personen lichte vracht zw are vracht

E314 - ten oosten van N726 W 2050 80 150 2370 90 170

E314 - ten oosten van N726 O 2270 80 170 2470 90 180

E314 - tussen af- en oprit W 1740 70 130 2010 70 150

E314 - tussen af- en oprit O 1740 70 130 2010 70 150

E314 - ten w esten van N726 W 2270 80 170 2470 90 180

E314 - ten w esten van N726 O 2050 80 150 2370 90 170

oprit W 540 20 40 460 20 30

oprit O 540 20 40 460 20 30

afrit W 310 10 20 360 10 30

afrit O 310 10 20 360 10 30

N726-Noord N 250 10 20 470 20 30

N726-Noord Z 980 40 70 570 20 40

N726 tussen beide aansluitingen N 310 10 20 520 20 40

N726 tussen beide aansluitingen Z 810 30 50 520 20 40

N726  tussen E314 en rotonde N 360 10 30 570 20 40

N726  tussen E314 en rotonde Z 640 20 50 470 20 30

N726  - Zuid N 240 10 20 290 10 20

N726  - Zuid Z 310 10 20 240 10 20

Transportlaan O 450 20 30 350 10 30

Transportlaan W 250 10 20 410 20 30

personen lichte vracht zw are vracht personen lichte vracht zw are vracht

E314 - ten oosten van N726 W 2180 80 160 2520 90 190

E314 - ten oosten van N726 O 2410 90 180 2620 100 190

E314 - tussen af- en oprit W 1850 70 140 2140 80 160

E314 - tussen af- en oprit O 1850 70 140 2140 80 160

E314 - ten w esten van N726 W 2410 90 180 2620 100 190

E314 - ten w esten van N726 O 2180 80 160 2520 90 190

oprit W 570 20 40 490 20 30

oprit O 570 20 40 490 20 30

afrit W 330 10 20 380 10 30

afrit O 330 10 20 380 10 30

N726-Noord N 270 10 20 500 20 30

N726-Noord Z 1040 40 80 610 20 40

N726 tussen beide aansluitingen N 330 10 20 550 20 40

N726 tussen beide aansluitingen Z 860 30 50 550 20 40

N726  tussen E314 en rotonde N 380 10 30 610 20 40

N726  tussen E314 en rotonde Z 680 20 50 500 20 30

N726  - Zuid N 250 10 20 310 10 20

N726  - Zuid Z 330 10 20 250 10 20

Transportlaan O 480 20 30 370 10 30

Transportlaan W 270 10 20 440 20 30

w eg richting
ochtend (max. intensiteit tss 7u en 9u) avond (max. intensiteit tss 16u en 18u)

ochtend (max. intensiteit tss 7u en 9u) avond (max. intensiteit tss 16u en 18u)
richtingw eg

verkeersintensiteiten voor de huidige situatie (2014)

verkeersintensiteiten voor de referentiesituatie (2020)
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2. Verkeerssnelheden 

De onderstaande snelheden worden gehanteerd: 

 

De snelheden op de E314 worden als volgt geplafonneerd: 

Personenwagens: max. 120 km/u 

Lichte vrachtwagens: max. 100 km/u 

Zware vrachtwagens: max. 90 km/u 

3. Wegbedekking 

De invloed van de wegverharding wordt verrekend via de Vlaamse 

wegdekcorrectietermen. Er wordt geen wegdekcorrectie toegepast (Cwegdek = 0) 

aangezien geen gegevens beschikbaar zijn van het bestaande wegdektype voor de 

wegen binnen het plangebied. 

4. Gebouwen 

De invloed van gebouwen (reflectie en afscherming) wordt in rekening gebracht door 

het importeren van het relevante KADVEC-bestand (digitaal bestand van alle 

gebouwen). Bij reflecties door gebouwen wordt gerekend met 1 dB absorptieverlies. 

5. Bodeminvloed 

De invloed van de bodem tussen de geluidsbron en receptor wordt beschouwd door 

een gemiddelde geluidsabsorptie- of reflectiecoëfficiënt van de bodem in rekening te 

brengen van 0,8. Een bodemfactor gelijk aan “0” komt overeen met een harde 

reflecterende bodem. Een bodemfactor van “1” komt overeen met een zachte 

absorberende bodem. 

6. Vegetatie 

Vegetatie wordt in het algemeen niet in rekening gebracht omwille van zijn (zeer) 

geringe invloed en het feit dat er tijdens de winterperiode zeer weinig of geen 

begroeiing aanwezig is. 

7. Luchtdemping 

Voor de overdrachtsberekeningen wordt een luchtabsorptie aangehouden volgens 

ISO 9613 bij een temperatuur van 10°C en een luchtvochtigheid van 70%. 

8. Meteocorrectie 

Bij de SRM II berekeningsmethode wordt gerekend met de standaard 

meteocorrectieterm. 

 

weg snelheid

E314 - ten oosten van N726 120

E314 - ten oosten van N726 120

E314 - tussen af- en oprit 120

E314 - tussen af- en oprit 120

E314 - ten westen van N726 120

E314 - ten westen van N726 120

oprit 90

oprit 90

afrit 90

afrit 90

N726-Noord 90

N726-Noord 90

N726 tussen beide aansluitingen 90

N726 tussen beide aansluitingen 90

N726  tussen E314 en rotonde 90

N726  tussen E314 en rotonde 90

N726  - Zuid 90

N726  - Zuid 90

Transportlaan 70

Transportlaan 70
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9. Ontvanger- of immissiehoogte 

Voor de berekening van de geluidsimmissies t.a.v. de receptor natuur wordt een 

hoogte aangehouden van 1 m (relatief t.o.v. maaiveld). 

10. Rasterresolutie 

Voor de geluidscontouren wordt een rasterresolutie aangehouden van 25m bij 25m 

zoals maximaal wordt voorgeschreven voor een plan MER. 

 

6.5.3.5 Geluidskaarten 

De geluidskaarten voor de huidige situatie (2014) en de referentiesituatie (2020) worden 

gegeven in de onderstaande figuren. Uit deze kaarten blijkt dat het verschil tussen de 

huidige situatie en de referentiesituatie verwaarloosbaar is. 
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Figuur 6.5.6: Geluidscontouren – huidige situatie 2014 (ochtendspits) 

 

contour uitbreidingszone 
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Figuur 6.5.7: Geluidscontouren – huidige situatie 2014 (avondspits) 

 

contour uitbreidingszone 
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Figuur 6.5.8: Geluidscontouren – referentiesituatie 2020 (ochtendspits) 

 

contour uitbreidingszone 
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Figuur 6.5.9: Geluidscontouren – referentiesituatie 2020 (avondspits) 

contour uitbreidingszone 
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Voor de validatie van het model worden de berekende waarden in de huidige situatie 

2014 vergeleken met de omgevingsmeting van juni 2014. 

De omgevingsmeting in het natuurgebied geeft volgende LAeq1h-waarden bij 

meewindsituatie (wind van E314/Wagemanskeel naar meetpunt): 

 ochtendspits: 55,2 dB(A); 

 avondspits: 54,1 dB(A). 

 

Met het model worden volgende LAeq-waarden berekend: 

 ochtendspits: 56,1 dB(A); 

 avondspits: 56,3 dB(A). 

 

Het verschil tussen de gemeten en berekende waarden bedraagt 0,9 en 2,2 dB(A). Dit 

verschil ligt binnen de nauwkeurigheidsmarge van 3 dB(A) van het model zodat mag 

aangenomen worden dat het geluidsmodel een betrouwbaar referentiekader vormt voor 

de beschrijving van de effecten m.b.t. het verkeersgeluid. 
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6.6 Lucht 

6.6.1 Afbakening van het studiegebied 

De geografische spreiding van de mogelijke effecten die zich kunnen voordoen bij 

uitvoering van het plan, bepalen de omvang van het studiegebied voor de discipline lucht. 

De impact van voorliggend plan op de luchtkwaliteit zal voornamelijk gerelateerd zijn aan 

de verkeerssituatie. Het studiegebied van de impact t.g.v. het verkeer wordt bepaald door 

de straten waarin significante wijzigingen in verkeersstromen worden berekend. De juiste 

afbakening wordt daardoor bepaald door de discipline mobiliteit. Hieronder in Figuur 6.6.1 

wordt een overzicht gegeven van de afbakening van het studiegebied gerelateerd aan de 

verkeersstromen. 

 

Figuur 6.6.1: Overzicht van het studiegebied voor m.b.t. verkeersemissies 

 

Voor mogelijke effecten op luchtkwaliteit ten gevolge van gebouwenverwarming beperkt 

het studiegebied zich tot binnen de contouren van het geplande bedrijfsterrein. 

 

6.6.2 Luchtkwaliteit o.b.v. beschikbare gegevens 

6.6.2.1 Life+-ATMOSYS 

De beschrijving van de luchtkwaliteit in de omgeving gebeurt aan de hand van de 

resultaten van het Life+-ATMOSYS programma. De kaarten met jaargemiddelde 

concentratie tonen het resultaat van een koppeling van twee gegevensbronnen: 
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 de interpolatie van luchtkwaliteitsmetingen (RIO-interpolatiemodel op basis van VMM 

meetresultaten); 

 de berekening van de luchtkwaliteit op basis van meteorologische gegevens en 

uitstoot van luchtverontreinigende stoffen (bi-Gaussiaans dispersiemodel IFDM). 

De dichtst nabijgelegen VMM meetposten bevinden zich op meer dan 5 km van de 

uitbreidingszone en zijn niet relevant om de luchtkwaliteit in de uitbreidingszone in kaart 

te brengen. Dit zal ook blijken uit de resultaten van de impactbepaling op de luchtkwaliteit 

ten gevolge van het plan. Effecten zijn slechts waarneembaar ter hoogte van en op korte 

afstand (enkele 100m) van de uitbreidingszone. De resultaten van die meetposten 

worden echter wel meegenomen in het voornoemde Life+-ATMOSYS programma. Hierbij 

wordt gefocust op de concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5)) 

omdat het naleven van de Europese grenswaarden voor deze polluenten het meest 

kritisch is in Vlaanderen. 

Stikstofdioxide (NO2) 

De jaargemiddelde immissieconcentraties van stikstofdioxide liggen in de buurt van de 

uitbreidingszone over het algemeen tussen 21 en 35 μg/m³. De jaargemiddelde 

grenswaarde van 40 μg/m³ wordt dus gerespecteerd. Enkel ter hoogte van de E314 zelf 

wordt op bepaalde stukken van de weg, ten oosten van de uitbreidingszone deze 

grenswaarde wel overschreden. 

 

 

Figuur 6.6.2: NO2 - Jaargemiddelde gemodelleerd binnen Life+ ATMOSYS 2012 (µg/m³) 

 

Fijn stof (PM10) 

De jaargemiddelde concentraties voor fijn stof ligt overal in het gebied onder de 25 μg/m³. 

Er wordt bijgevolg ruimschoots voldaan aan de immissiegrenswaarde voor PM10 van 40 

μg/m³. Hieruit kan ook afgeleid worden dat het aantal overschrijdingen van de 

daggrenswaarde van 50 μg/m³ ook niet zal overschreden worden. 
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Figuur 6.6.3: PM10 - Jaargem. gemodelleerd binnen Life+ ATMOSYS 2012 (µg/m³) 

 

Fijn stof (PM2,5) 

De jaargemiddelde concentraties voor PM2,5 ligt overal in het gebied onder de 20 μg/m³. 

Er wordt bijgevolg voldaan aan de indicatieve grenswaarde van 20 μg/m³. 

 

 

Figuur 6.6.4: PM2,5 - Jaargemiddelde gemodelleerd binnen Life+ ATMOSYS 2012 (µg/m³) 
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6.6.2.2 Modellering bestaande situatie (IFDM) 

6.6.2.2.1 Emissies van het verkeer in de huidige situatie 

Onderstaande tabel geeft, op basis van IFDM modellering, een overzicht van de emissies 

per jaar door wegverkeer voor de huidige situatie. 

 

Tabel 11: Emissies van het wegverkeer in de huidige situatie 

Parameter Totale verkeersemissie (ton/j) 

Aantal km 81,1 * 10
6
 

NO2 19,59 

PM10  5,98 

PM2,5 4,91 

CO2 17.518 

 

6.6.2.2.2 Luchtkwaliteit in de huidige situatie 

Stikstofdioxide (NO2) 

Op basis van de modellering met IFDM voor de huidige situatie (Figuur 6.6.5) wordt 

besloten dat de NO2-concentratie binnen de contouren van de uitbreidingszone de 

grenswaarde van 40 µg/m³ niet overschrijdt. Ze varieert van 28 tot 40 µg/m³. De 

concentratie stijgt naarmate de afstand tot de wegas van de E314 verkleint. 

Buiten de uitbreidingszone wordt de grenswaarde van 40 µg/m³ overschreden op en rond 

de volledige wegas van de E314. Overschrijdingen komen voor binnen een band van ca. 

100 m breedte rond de wegas. De maximale concentratie op de wegas bedraagt 62,3 

µg/m³. 

De resultaten van de IFDM modellering tonen algemeen hogere concentraties dan deze 

weergegeven op basis van Life+ ATMOSYS. Dit is te wijten aan de door IFDM gebruikte 

emissiefactoren voor het jaar 2007, terwijl berekeningen door Life+ ATMOSYS op basis 

van het jaar 2012, en dus lagere emissiefactoren, zijn uitgevoerd. IFDM laat immers niet 

toe om berekeningen uit te voeren op basis van het jaar 2012. Hetzelfde geldt voor de 

parameters PM10 en PM2,5. 
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Figuur 6.6.5: IFDM - Jaargemiddelde NO2 concentratie huidige situatie in μg/m³ 

 

Fijn stof (PM10) 

Op basis van de modellering met IFDM voor de huidige situatie (Figuur 6.6.6) wordt 

besloten dat de PM10-concentratie binnen de contouren van de uitbreidingszone de 

grenswaarde van 40 µg/m³ niet overschrijdt. De concentratie varieert van ca. 28 tot 36 

µg/m³. De concentratie stijgt naarmate de afstand tot de wegas van de E314 verkleint. 

Buiten de uitbreidingszone wordt de grenswaarde van 40 µg/m³ overschreden op en rond 

bepaalde delen van de wegas van de E314. Overschrijdingen reiken tot minder dan 50 m 

afstand rond de wegas. De maximale concentratie op de wegas bedraagt 45,0 µg/m³. 

 

Uitbreidingszone 
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Figuur 6.6.6: IFDM - Jaargem. PM10 concentratie huidige situatie in μg/m³ 

 

Fijn stof (PM2,5) 

Op basis van de modellering met IFDM (Figuur 6.6.7) wordt besloten dat de PM2,5-

concentratie binnen de contouren van de uitbreidingszone de huidige grenswaarde van 

25 µg/m³ niet overschrijdt. In het noordelijke deel wordt de toekomstige grenswaarde van 

20 µg/m³ wel overschreden. De concentratie varieert binnen de uitbreidingszone van ca. 

17,6 tot ca. 22,5 µg/m³ en stijgt naarmate de afstand tot de wegas van de E314 verkleint. 

Buiten de uitbreidingszone wordt de huidige grenswaarde van 25 µg/m³ nergens 

overschreden. De maximale waarde bedraagt 23,9 µg/m³ ter hoogte van de wegas. De 

toekomstige grenswaarde van 20 µg/m³ wordt echter wel langs de volledige wegas 

overschreden, tot op een afstand van ca. 100 m voor het westelijke deel van het 

studiegebied. In het meer oostelijk deel van het studiegebied  wordt een overschrijding 

gemodelleerd tot ca. 100 m ten noorden van de wegas van de E314. In het volledig 

zuidoostelijk gedeelte van het studiegebied komen overschrijdingen van de grenswaarde 

van 20 µg/m³ voor (tussen 20,1 en 22,5 µg/m³). 

 

Uitbreidingszone 
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Figuur 6.6.7: IFDM - Jaargemiddelde PM2,5 concentratie huidige situatie in μg/m³ 

 

  

Uitbreidingszone 
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6.7 Flora en fauna 

6.7.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied betreft een ruimere omgeving dan enkel het plangebied en is op te 

vatten als de grootste gemene deler van de mogelijke invloedssferen van de abiotische 

disciplines lucht, water, geluid en bodem. In dit geval zijn de studiegebieden van de 

discipline lucht en water het ruimste en bepalend voor de afbakening van het 

studiegebied van de discipline fauna en flora. De uitbreidingszone fungeert immers als 

infiltratiegebied voor de natte en vochtige biotopen in de valleien van de Laambeek en 

Roosterbeek.  

Ook de reikwijdte van de netwerkeffecten speelt een rol bij de afbakening van het 

studiegebied.  

In onderstaande figuur wordt het studiegebied indicatief aangegeven, daarbij wordt ook 

de perimeter van het habitatrichtlijngebied gevisualiseerd ter info. 

 

 

Figuur 6.7.1: Studiegebied discipline fauna en flora 

 

6.7.2 Natura 200017 

Kaart 13: Natura 2000 gebieden 

 

6.7.2.1 Habitatrichtlijngebied BE2200031 Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek 

en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden 

De uitbreidingszone is zo goed als volledig gelegen in het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) 

‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 

vijvergebieden en heiden’ (BE2200031). Dit habitatrichtlijngebied (5095,6 ha) ligt op het 

grondgebied van de gemeenten Heusden-Zolder, Zonhoven, Hasselt, Houthalen-

Helchteren en Genk (provincie Limburg). De afwisseling van hogere zandgronden met 

                                                      
17 Het merendeel van de informatie in dit hoofdstuk is afkomstig uit het S-IHD-rapport (ANB, 2012). 
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voedselarme bossen en heiden, doorsneden door zuid-west georiënteerde beekvalleien 

met daarin honderden vijvers zorgt voor zeer hoge natuurwaarden. Het 

habitatrichtlijngebied omvat drie grote deelgebieden met bossen, heiden en vijvers en 

moerassen in Midden-Limburg: 

 Het deelgebied 1 overlapt met het vogelrichtlijngebied BE2219312 Vijvercomplex 

Midden-Limburg en wordt ‘Vijvergebied Midden-Limburg’ genoemd (2717,3 ha); 

 Het deelgebied 2 overlapt met het vogelrichtlijngebied BE2200525 Bokrijk en 

omgeving en wordt ‘Bokrijk-Het Wik’ genoemd (811,6 ha); 

 Het deelgebied 3 omvat het plangebied, is enkel habitatrichtlijngebied en wordt ‘Teut-

Tenhaagdoornheide’ genoemd (1566,7 ha). 

 

Figuur 6.7.2: Situering van deelgebieden van het SBZ-H en de uitbreidingszone (rood omcirkeld) 

(Figuur afkomstig uit S-IHD-rapport: ANB, 2012) 

 

Gezien de ruime afstand van de uitbreidingszone tot de andere deelgebieden, zal in de 

bespreking van de referentiesituatie gefocust worden op het deelgebied 3 waartoe de 

uitbreidingszone behoort. 

 

6.7.2.2 Deelgebied BE2200031-3 Teut-Tenhaagdoornheide en de uitbreidingszone 

Deelgebied 3 bestaat in hoofdzaak uit een groot heidelandschap dat doorsneden wordt 

door beekvalleien. In het noorden en in het oosten van het gebied bevinden zich grote 

boscomplexen. Het gebied wordt doormidden gesneden door de E314 die voor tal van 

organismen een (onoverkomelijke) barrière vormt. De afwisseling tussen een heide en 

boslandschap dat doorsneden wordt door beekvalleien zorgt voor een waardevolle 

afwisseling van droge en natte situaties, open en gesloten habitats in een gradiënt van 

voedselarme tot meer gebufferde systemen. 

 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de habitats en soorten van de habitatrichtlijn 

waarvoor instandhoudingsdoelstellingen werden vooropgesteld in het S-IHD-rapport voor 

het hele habitatrichtlijngebied BE2200031 ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, 

Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ (ANB, 2012). De lijst met 
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habitats en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen werden vooropgesteld, kan 

enigszins afwijken van de lijst met de aangemelde soorten. Dit komt omdat 

instandhoudingsdoelstellingen werden opgesteld voor de volgende soorten en habitats: 

1. Habitats of soorten die aangemeld werden bij de voordracht van het gebied als 

speciale beschermingszone; 

2. Habitattypes of soorten die voorkomen in het gebied, ongeacht of deze werden 

aangemeld; 

3. Habitats of soorten die door de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen werden 

gekoppeld aan het gebied. 

 

Alle habitattypes (zie onderstaande tabel) die voorkomen of tot doel worden gesteld in 

het hele habitatrichtlijngebied in het S-IHD-rapport zijn tevens ook relevant voor 

deelgebied 3. Prioritaire habitattypes worden aangegeven met een ster. 

 

Voor de uitbreidingszone zelf geeft de habitatkaart versie 5.2 geen Europese habitattypes 

weer (zie §6.7.7.1). De abiotiek (droog tot vochtig zand en profielloos zandduin) en de 

historiek (heidegebied tot de 2
de

 helft van de 19
de

 eeuw) van de uitbreidingszone en de 

spontaan gevestigde soorten in de neven- en onderetage18 van de dennenaanplanten in 

de uitbreidingszone wijzen echter op potenties voor de ontwikkeling van schrale 

grasland- en heidevegetaties (habitattypes 2310, 2330, 4030, 6230) of voedselarme 

eiken-berkenbossen (habitattype 9190), afhankelijk van het ingestelde beheer. Dit wordt 

bevestigd door de potentiekaarten in bijlage van het S-IHD-rapport (ANB, 2012). Alle 

habitattypes van Bijlage I die in potentie relevant zijn voor de uitbreidingszone worden 

vetgedrukt weergegeven in Tabel 12 

 

Tabel 12: Habitattypes van Bijlage I van de HRL in SBZ-H BE2200031 en het deelgebied 3 (ANB, 

2012). Habitattypes waarvoor er in de uitbreidingszone potenties aanwezig zijn, staan vet gedrukt. 

Prioritaire habitattypes staan aangegeven met *. 

 Bijlage I – habitats Habitatrichtlijngebied BE2200031 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

2330 Open grasland met Corynephorus en Agrostissoorten op landduinen 

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten (Littorelletalia uniflora) 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de Littorelletalia 

uniflor en/of Isoëtes-Nanojunctea 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition 

3160 Dystrofe vennen 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

4030 Droge Europese heide 

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 

submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

                                                      
18 Belangrijkste soorten zijn: Blauwe bosbes, Valse salie, Struikheide, Lijsterbes, Sporkehout, Zomereik en 

Ruwe berk. 
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6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene 

zones 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

7140 Overgangs- en trilveen 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

9120 Altantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei 

(Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten 

91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae) 

 

Volgende soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn zijn relevant (aanwezig of tot doel 

gesteld via S-IHD’s) binnen het Habitatrichtlijngebied. Er wordt in onderstaande tabel ook 

aangegeven welke van deze soorten voorkomen in het deelgebied 3 van het 

Habitatrichtlijngebied waarbinnen de uitbreidingszone gelegen is.  

Spaanse vlag werd recent waargenomen in de uitbreidingszone (juli en augustus 2014). 

Verder zijn er geen waarnemingen bekend van deze Bijlage II-soorten in de 

uitbreidingszone en afgaand op de biotoopvereisten van deze soorten, worden ze er 

evenmin verwacht. 

 

Tabel 13: Soorten van Bijlage II van de HRL in de SBZ-H BE2200031 en hun voorkomen in 

deelgebied 3 (ANB, 2012). 

Bijlage II – soorten Habitatrichtlijngebied BE2200031 Voorkomend in 

deelgebied 3 

Kamsalamander g) onbekend 

Bittervoorn h) onbekend 

Drijvende waterweegbree i) ja 

Gevlekte witsnuitlibel j) ja 

Grote modderkruiper k) onbekend 

Meervleermuis l) onbekend 

Platte schijfhoren m) onbekend 

Spaanse vlag n) ja 

Beekprik o) ja  

 

Volgende soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn zijn relevant (aanwezig of tot doel 

gesteld via S-IHD’s) binnen het Habitatrichtlijngebied. Er wordt in onderstaande tabel ook 

aangegeven welke van deze soorten voorkomen in het deelgebied 3 waarbinnen de 

uitbreidingszone gelegen is.  

Er zijn geen waarnemingen bekend van deze Bijlage IV-soorten andere dan de 

vleermuizen in de uitbreidingszone. Afgaand op de biotoopvereisten van deze soorten en 
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gegeven de actuele toestand van de uitbreidingszone en zijn geïsoleerde ligging, worden 

ze er evenmin verwacht.19 

Tijdens inventarisaties uitgevoerd in het voorjaar van 2014, werden volgende 

vleermuissoorten waargenomen in de uitbreidingszone: Rosse vleermuis, Ruige 

dwergvleermuis, Gewone dwergvleermuis en Laatvlieger. Ter hoogte van het schrale 

grasland in het noorden van de uitbreidingszone, werd vermoedelijk een Baard- / Brandts 

vleermuis waargenomen (Verkem et al., 2014 ). 

De Tabel 14 beperkt zich tot de soorten die enkel voorkomen op Bijlage IV van de 

habitatrichtlijn, de soorten die ook op Bijlage II voorkomen, staan al in Tabel 13 en 

worden hier niet meer hernomen. 

 

Tabel 14: Soorten van Bijlage IV van de HRL in de SBZ-H BE2200031 en hun voorkomen in 

deelgebied 3 (ANB, 2012). 

 

 

6.7.2.2.1 Actuele staat van instandhouding 

Hieronder wordt per habitattype een overzicht gegeven van de actuele staat van 

instandhouding in deelgebied 3 (ANB, 2012). Achteraan dit hoofdstuk wordt voor de 

uitbreidingszone de aanwezigheid van Europese habitattypes besproken. 

 

2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

Actueel komt 36,7 ha van dit habitattype voor in deelgebied 3 in complex met open 

grasland (habitattype 2330) op landduinen. Door successie en bebossing is een groot 

deel van de oppervlakte verloren gegaan. Tal van fauna typische soorten zijn nog 

aanwezig maar de habitatvlekken zijn te klein om duurzame populaties te garanderen. De 

                                                      
19 Gladde slang is een soort die eventueel nog in het gebied zou kunnen voorkomen na omvormingsbeheer, 

gegeven de abiotiek en de potenties voor de ontwikkeling van heide, wanneer de aanwezigheid van drukke 

verkeerswegen rondom het plangebied buiten beschouwing wordt gelaten. Actueel is het plangebied echter 

te sterk be-/verbost en van de bestaande infrastructuur gaat een aanzienlijke barrièrewerking uit voor de 

soort. 

Bijlage IV –soorten Habitatrichtlijngebied BE2200031 Voorkomend in 

deelgebied 3 

Franjestaart onbekend 

Heikikker ja 

Laatvlieger ja 

Rugstreeppad ja 

Ruige dwergvleermuis/Gewone dwergvleermuis/Kleine dwergvleermuis ja 

Boomkikker neen 

Knoflookpad ja 

Poelkikker ja 

Gladde slang ja 

Rosse vleermuis ja 
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kwaliteit van het habitattype op zich wordt gehypothekeerd door de vermossing met Grijs 

kronkelsteeltje (invasieve exoot). Op het merendeel van de oppervlakte is een dominantie 

van struikheide ontstaan, wat leidt tot een gedegradeerde vegetatiestructuur in dit type 

heide. Het S-IHD-rapport beoordeelt dat dit habitattype zich in een gedeeltelijk 

aangetaste staat van instandhouding bevindt. 

 

2330 Open grasland met Corynephorus en Agrostissoorten op landduinen 

Binnen deelgebied 3 treffen we 8 ha aan, verspreid over verschillende zones en vaak in 

complex met habitattype 2310. Binnen de andere deelgebieden van deze SBZ komt dit 

habitattype niet voor. De belangrijkste restanten bevinden zich op Molenheide, aan de 

duinengordel ten noordoosten van Molenheide en aan de paraboolduin op 

Tenhaagdoornheide. Dit habitattype bevindt zich in een gedeeltelijk aangetaste staat van 

instandhouding. De habitatstructuur is over het algemeen gebrekkig: door 

vegetatiesuccessie zijn er vooral dichtgegroeide stukken met enkel oude Struikheide 

aanwezig, het percentage naakte bodem is beperkt en goed ontwikkelde 

korstmosvegetaties komen nauwelijks voor. Een sterke vermossing door de invasieve 

exoot Grijs kronkelsteeltje is ook voor dit habitattype problematisch.  

 

3110 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten 

(Littorelletalia uniflora) 

Dit habitattype komt enkel voor in deelgebied 3 van de SBZ-H op het meest oostelijke 

ven van het Hengelsbroek. Daar wordt actueel nog Waterlobelia waargenomen. Het 

habitattype bevindt zich in een gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding: de 

oppervlakte met typische kensoorten beslaat momenteel slechts 0,21 ha.  

 

3130 Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de 

Littorelletalia uniflor en/of Isoëtes-Nanojunctea 

In deelgebied 3 is het habitattype actueel nog zichtbaar in het Welleke, de Teut en in de 

vallei van de Laam- en Huttenbeek. In tal van vennen komen nog rompvegetaties voor. 

De oppervlakte in deelgebied 3 is beperkt tot 5 ha. Het habitattype bevindt zich in een 

gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding. Belangrijkste knelpunten zijn 

eutrofiëring, ongewenste vissoorten en plaatselijk verzuring of gebrek aan windwerking, 

waardoor er zich een permanente vegetatiemat vormt. Indien de typische plantensoorten 

voor dit habitat in dergelijke negatieve omstandigheden kiemen, worden ze (door de 

eutrofiëring) snel gedomineerd door hogere oeverplanten uit de riet- en tandzaadklasse. 

 

3150 Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 

Hydrocharition 

Op de Ballewijers komen enkele typische soorten van dit habitattype voor (onder andere 

Kikkerbeet, Loos blaasjeskruid en Gele plomp), de totale oppervlakte bedraagt een 5-tal 

ha. Dit habitattype bevindt zich in een gedeeltelijke aangetaste staat van instandhouding. 

Het voorkomen van sleutelsoorten is zeer beperkt, het betreft enkel een aantal 

geïsoleerde exemplaren Kikkerbeet.  
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3160 Dystrofe vennen 

We treffen een beperkte oppervlakte van 0,5 ha aan op enkele vennen in de Teut in 

deelgebied 3, in de andere deelgebieden komt dit habitattype niet voor. Dit habitattype 

bevindt zich in een gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding. Exoten zijn niet of 

nauwelijks aanwezig en ook eutrofiëringsindicatoren zijn slechts zeer beperkt aanwezig. 

Verzuring vormt in de meeste vennen een probleem, waardoor sleutelsoorten niet of 

nauwelijks kiemen en soorten zoals Pitrus domineren. 

 

4010 Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix 

In deelgebied 3 treffen we 35 ha aan op de Teut en op Tenhaagdoornheide, in hoofdzaak 

in de valleien die het gebied doorsnijden, maar ook een beperkte oppervlakte op het 

plateau. Het habitattype bevindt zich in een gedeeltelijk aangetaste staat van 

instandhouding, het grootste probleem vormt de vergrassing van de natte heide met 

Pijpestrootje te wijten aan verdroging en stikstofdepositie. 

 

4030 Droge Europese heide 

In deelgebied 3 komt 506 ha droge heide voor, in hoofdzaak gelegen in drie grote 

heidegebieden: Tenhaagdoornheide, de Teut en Molenheide. Dit habitattype bevindt zich 

in een gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding. In deelgebied 3 zijn recent 

verschillende oude stukken opnieuw naar heide omgevormd, met positieve effecten op 

de habitatstructuur. Vermossing van de droge heide met haarmossen is een terugkerend 

probleem op de Teut.  

 

6230* Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en 

van submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

Binnen deelgebied 3 treffen we 1 ha heischraal grasland aan op enkele plaatsen op de 

Teut en een zeer goed ontwikkeld stuk op Tenhaagdoornheide. Dit habitattype bevindt 

zich in een gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding. Verrruiging en vervilting 

vormen vooral een probleem in deelgebied 3. De oppervlakte is onvoldoende om te 

voldoen aan de habitatvereisten van typische soorten gebonden aan dit habitattype. Ook 

doelsoorten zoals Heidekartelblad komen te beperkt voor om van een duurzame 

instandhouding te spreken. Maaien, begrazen en open kappen van potentiële stukken is 

wenselijk om duurzame entiteiten te bekomen.  

 

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en 

alpiene zones 

Binnen deelgebied 3 komt 3 ha voor in de vallei van de Roosterbeek en de Laambeek. 

Het habitattype bevindt zich in een gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding, het 

aantal sleutelsoorten en hun bedekking is beperkt. 

 

6510 Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis) 

De bodem in het habitatrichtlijngebied is doorgaans te zandig om goed ontwikkelde 

vormen van dit habitattype te ontwikkelen. Het optimum van dit habitattype situeert zich 

immers op leem- en zand-leembodems. Toch hebben ook de soortenarmere, bloemrijke 

varianten van dit habitattype in de SBZ een hoge natuurwaarde, onder andere voor 

nectarbehoevende soorten of als landbiotoop voor Knoflookpad. Er komt circa 1 ha voor 
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in deelgebied 3 (ter hoogte van de Koningsbergweg), deze bevinden zich in een 

gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding, vooral door het beperkte aantal 

sleutelsoorten dat voorkomt. 

 

7140 Overgangs- en trilveen 

In deelgebied 3 komt 9 ha van het oligotrofe, zure type voor ter hoogte van het 

Hengelsbroek en aan het Groot Ven op de Teut. Habitattype 7140 bevindt zich in een 

voldoende staat van instandhouding in deelgebied 3. 

7150 Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

Veenslenken vinden we in deelgebied 3 terug in natte heide (habitattype 4010) ter hoogte 

van de Teut en Tenhaagdoornheide. In deze gebieden bevindt het habitattype zich in een 

voldoende staat van instandhouding. 

 

9120 Altantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de 

ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) en 9190 Oude 

zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten 

In deelgebied 3 komt actueel 58 ha van deze twee bostypes voor. Enkele goed 

ontwikkelde kleine stukken komen verspreid voor op de Teut en Tenhaagdoornheide. 

Globaal genomen bevindt dit habitattype zich in een gedeeltelijk aangetaste staat van 

instandhouding gezien (1) het versnipperd voorkomen van over het algemeen slechts 

kleine oppervlakten habitat, (2) het gebrek aan structuur (het gaat grotendeels om 

monotone, gelijkjarige bestanden zonder mantel-zoomvegetaties) en (3) de abundante 

aanwezigheid van invasieve exoten (Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers). 

 

91E0* Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 

Alnion incanae, Salicion albae) 

In deelgebied 3 komt 92 ha van dit habitattype voor in de Vallei van de Roosterbeek en 

de vallei van de Laambeek. De habitatvlekken in deelgebied 3 komen niet 

aaneengesloten voor, maar liggen ingebed in complex met venige heide, graslanden of 

wat drogere bodems. Ze vormen zo een structuurrijk en waardevol ecologisch geheel. 

Hier en daar zijn de blokken broekbos van elkaar gescheiden door wegen. Het 

habitattype bevindt zich in een gedeeltelijk aangetaste staat van instandhouding door de 

homogene bestandsleeftijdsopbouw en het beperkte aandeel dood hout. Ook de typische 

soorten in de kruidlaag hebbe een procentueel aandeel dat lager ligt dan 30%. 

 

In de uitbreidingszone kan, op basis van een verkennend terreinbezoek en op basis van 

de Habitatkaart versie 2.1, actueel niet gesproken worden over de aanwezigheid van een 

of meerdere Europese habitattypes. Er komen weliswaar typische soorten voor van de 

habitattypes 9190 en 4030 en er zijn goede potenties voor de ontwikkeling van deze 

habitattypes, maar de actuele lokale staat van instandhouding van deze habitattypes20 is 

dermate aangetast, dat we in feite niet van het effectief voorkomen van deze habitattypes 

in de uitbreidingszone kunnen spreken. 

                                                      
20 Wat betreft habitattype 9190 zijn er geen typische soorten in de bovenetage aanwezig o.w.v. de 

dennenaanplant. Vanwege de dennenaanplant en de afwezigheid van heidebeheer worden er enkel hier en 

daar relicten van Struikheide teruggevonden in de bosranden.  
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Spaanse vlag 

Het S-IHD-rapport (ANB, 2012) geeft aan dat zich recent verschillende populaties 

gevestigd hebben in Limburg, ook in en in de nabijheid van BE2200031 ‘Valleien van de 

Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’. 

Eveneens wordt aangegeven dat er onvoldoende gegevensreeksen zijn om op heden 

een trend te kunnen bepalen, maar dat de toenemende waarnemingen wijzen in de 

richting van een toenemende trend. De verwachting is ook dat het areaal van deze 

mobiele soort nog zal uitbreiden onder invloed van klimaatopwarming. Warmere zomers 

zijn bijvoorbeeld gunstig voor de soort. De huidige staat van instandhouding is in het IHD-

rapport voor het hele Habitatrichtlijngebied aangeduid als gedeeltelijk aangetast omwille 

van het beperkt en versnipperd voorkomen van geschikt habitat. Er is een goede potentie 

door de afwisseling van diestiaanheuvels met potentieel structuurrijke bosranden en goed 

opwarmende vegetaties die overgaan in aangrenzende moerasgebieden. 

 

6.7.2.2.2 Knelpunten 

Hieronder volgt een overzicht van de knelpunten voor de habitats en soorten in het hele 

habitatrichtlijngebied, welke ook voor deelgebied 3 gelden (ANB, 2012). Achteraan dit 

hoofdstuk wordt aangegeven welke knelpunten van toepassing zijn op de 

uitbreidingszone. 

 

1. Te kleine oppervlakten van een habitattype, te kleine populaties en leefgebieden 

van soorten en een gebrekkige connectiviteit tussen de deelgebieden 

Enkele habitattypes hebben actueel te kleine oppervlakte om duurzaam voort te bestaan. 

Dit geldt ook voor verschillende soorten die actueel in te kleine populaties voorkomen of 

waarvoor het leefgebied te klein is: habitattypes 2310 ,2330, 3110, 3130, 3160, 4010, 

6230, 7140, 9190, Drijvende waterweegbree, Gevlekte witsnuitlibel, Grote modderkruiper, 

Spaanse vlag, Beekprik, Heikikker, Boomkikker, Knoflookpad, Gladde slang, Roerdomp, 

Bruine kiekendief, Woudaap, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw en Blauwborst. 

De Middenlimburgse Habitatrichtlijngebieden zijn bovendien actueel geïsoleerd komen te 

liggen, door drukke verkeersassen, uitbreiding van woongebied of ander landgebruik dat 

de migratie van soorten tussen gebieden belemmert. Een gebrek aan genetische 

uitwisseling of de onmogendheid om nieuwe leefgebieden opnieuw te kunnen 

koloniseren, zorgt ervoor dat verschillende populaties zeer klein geworden zijn of reeds 

uitgestorven. 

 

2. Successie van de habitattypes 

Door het wegvallen van het historisch beheer van maaien, begrazen of kappen van hout, 

worden habitattypes 2310, 2330, 3130, 4010, 4030, 6230 en 7140 bedreigd. Daarnaast 

komen natuurwaarden die gebonden zijn aan ‘open landschappen’ hierdoor in gedrang. 

Dit geldt zowel voor open heidelandschappen als open landschappen van vijvers en 

moerassen. Dit knelpunt speelt een belangrijke rol voor habitatsoorten: Spaanse vlag, 

Heikikker, Rugstreeppad, Boomkikker, Knoflookpad en Poelkikker of vogelsoorten 

Roerdomp, Bruine kiekendief, Woudaap, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Blauwborst en 

Porseleinhoen. 
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3. Eutrofiëring en vervuiling van beken en habitattypes door uitspoeling van 

meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen 

De meest typische natuurtypes voor deze gebieden zijn naast de natuurwaarden in de 

heidesfeer, gebonden aan voedselarme tot matig voedselrijke condities, doorgaans direct 

beïnvloed door aangevoerd beekwater. De slechte kwaliteit van het beekwater heeft voor 

een eutrofiëring van de systemen gezorgd (en zorgt er nog voor). Dit vormt een knelpunt 

voor volgende habitattypes en soorten: habitattypes 3110, 3130, 3150, 4010 en 7140 en 

Roerdomp, Woudaap, Blauwborst, Drijvende waterweegbree, Gevlekte witsnuitlibel, 

Beekprik, Heikikker, Boomkikker en Knoflookpad. Enkele landbouwcomplexen zorgen via 

afstroming en instroming van meststoffen voor een eutrofiering van beken die fungeren 

als influent voor vijvers. 

 

4. Vermesting en verzuring door atmosferische depositie 

De vermesting en verzuring die uitgaat van de atmosferische depositie vormt in eerste 

instantie een knelpunt voor habitattypes 2310, 2330, 4010 en 4030, naast de 

watergebonden natuurwaarden zoals besproken onder punt 3 (eutrofiëring). 

 

5. Verdroging van habitattypes 

Verdroging vormt een knelpunt voor habitattypes 4010, 7140, 7150 en 91EO. Dit 

fenomeen is gerelateerd aan de aanwezigheid van naaldhoutbestanden, aan 

grondwateronttrekking (golf-Tenhaagdoornheide), zandwinning (Zusterkloosterbeek) en 

de aanwezigheid van te diepe drainagegrachten. 

De naaldbossen hebben naast een verdrogende ook een sterk verzurende werking 

(probleem bij infiltratiegronden richting natte heiden of vennen). Ook in de brongebieden 

van de beken dient men verdroging tegen te gaan om voldoende grondwatervoeding te 

garanderen voor de beek en stroomafwaarts gelegen kwelgebieden. 

 

6. Aanwezigheid van invasieve, uitheemse soorten 

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) vormt een knelpunt voor habitattypes 9120 en 

9190, door afname van de soortenrijkdom: bodemvegetatie en bosverjonging krijgt geen 

kans zich te ontwikkelen in de schaduw van de Amerikaanse vogelkers. Ook in droge 

heidevegetaties is er een voortdurende kolonisatie van Amerikaanse vogelkers. De soort 

wordt regelmatig verwijderd samen met andere boomopslag op de heide. Dankzij 

doorgedreven beheerinspanningen wordt de situatie momenteel redelijk onder controle 

gehouden op het niveau van de droge heidehabitats (habitattypes 2310, 2330 en 4010). 

 

7. Viskweek 

De actuele viskweekpraktijk kan ecologisch nadelige consequenties hebben voor de 

habitattypes 3130, 3150 en de soorten Roerdomp, Woudaap, Purperreiger en Kwak. Dit 

is te wijten aan eutrofiëring door intensief bijvoederen, troebel water zonder kleine 

predeerbare vis voor de moerasvogels (b.v. door monocultuur van louter grote al dan niet 

bodemwoelende vis) of het gebruik van aalscholverafweersystemen, die een bedreiging 

vormen voor moerasvogels zoals Roerdomp of Woudaap. 
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8. Recreatief medegebruik 

Onvoldoende rust in de broed- en foerageergebieden zorgt voor een knelpunt bij 

vogelsoorten zoals Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Roerdomp, Woudaap en Bruine 

kiekendief. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de knelpunten die relevant zijn voor de 

uitbreidingszone: 

 Te kleine oppervlakten van een habitattype, te kleine populaties en leefgebieden van 

soorten en een gebrekkige connectiviteit tussen de deelgebieden: de uitbreidingszone 

is omgeven door harde infrastructuur: de E314 aan de noordzijde, de N726 

(Wagemanskeel) aan de westzijde, de rotonde en de Transportlaan aan de zuidkant 

en industrieterrein aan de oostkant. Het is geïsoleerd van de rest van het 

habitatrichtlijngebied, wat in het bijzonder voor fauna zeer ongunstig is; 

 Aanwezigheid van invasieve, uitheemse soorten: Amerikaanse vogelkers en 

Amerikaanse eik zijn aanwezig in de uitbreidingszone; 

 Verdroging en verzuring van habitattypes: de uitbreidingszone vormt een 

infiltratiegebied voor de lager gelegen vennen, laagveen- en kwelzones ten westen 

van de uitbreidingszone (zie discipline water). De aanwezigheid van 

naaldhoutaanplanten in de uitbreidingszone heeft echter een verdrogende en 

verzurende werking voor de natte heiden en vennen die voor hun grondwatervoeding 

(deels) afhangen van de infiltratiezone ter hoogte van de uitbreidingszone. 

 

6.7.2.2.3 Instandhoudingsdoelstellingen 

De instandhoudingsdoelstellingen voor de habitats en soorten van deelgebied 3 worden 

hierna onder de vorm van een tabel weergegeven. Er wordt een onderscheid gemaakt 

tussen doelstellingen voor het heidelandschap enerzijds en bossen en beekvalleien 

anderzijds. Achteraan dit hoofdstuk is de rol van de uitbreidingszone in het behalen van 

de instandhoudingsdoelstellingen in het deelgebied 3 Teut -Tenhaagdoornheide 

aangegeven. 

 

Tabel 15 Instandhoudingsdoelstellingen voor habitats en soorten in het deelgebied 3 Teut -

Tenhaagdoornheide (SBZ-H BE2200031-3), voor het heidelandschap en voor bossen en 

beekvalleien. 

Habitattype / soort Oppervlakte- / populatiedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Heidelandschap 

2310 Psammofiele 

heide en 2330 Open 

grasland met 

Corynephorus en 

Agrostissoorten op 

landduinen 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte (= 45 

ha) met 14 ha tot 59 ha, waar beide 

habitattypes in complex voorkomen 

- Goede structuurvariatie van de habitats met 

zoveel mogelijk open (stuivend) zand en behoud 

van de buntgrasvegetatie, mostapijtjes en 

korstmosvegetaties afgewisseld met een 

gevarieerde ouderdom van struikheide in 

psammofiele heide 

- Zo beperkt mogelijke boomopslag 

- Voorzien van recreatieluwe zones tijdens het 

broedseizoen voor Nachtzwaluw en 

Boomleeuwerik 
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Habitattype / soort Oppervlakte- / populatiedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

4010 Noord-

Atlantische vochtige 

heide met Erica 

tetralix 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte (= 35 

ha) met 12,5 ha tot 47,5 ha, in de de 

Laambeek- en Roosterbeekvallei aansluitend 

op Tenhaagdoornheide, op het plateau ter 

hoogte van Tenhaagdoornheide, in het 

Hengelsbroek en op Klein Hengel 

Kwaliteitsvereisten: 

- beperkte aanwezigheid van pijpenstrootje 

- beperkte aanwezigheid boomopslag 

- natuurlijke hydrologie 

4030 Droge 

Europese heide 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte (= 

506 ha) tot 695 ha, waarvan 97,5 ha door 

omvorming vanuit naaldhout, en 92 ha door 

omvorming vanuit graszaadwinningen 

Goede structuurvariatie, zo beperkt mogelijk 

boomopslag, minimaal 10% naakte, 

omgewoelde bodem, aandacht voor de 

bosbesrijke heide en de heide op 

diestiaanheuvels. 

6230 Soortenrijke 

heischrale 

graslanden 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte (= 1 

ha) met 24,5 ha tot 25,5 ha: 1,5 ha subtype 

vochtig heischraal grasland in de vallei van 

de Laambeek, in de vallei van de 

Roosterbeek (6,5 ha stroomopwaarts van de 

RWZI en 4,5 ha ter hoogte van de Holsteen) 

en 12 ha ter hoogte van de Teut 

Kwaliteitsvereisten: 

extensief gebruik van deze graslanden 

7150 Slenken in 

veengronden 

Uitbreiding wordt beoogd, maar er wordt 

geen kwantitatieve doelstelling gesteld 

aangezien het plaatselijk tot ontwikkeling zal 

komen in de habitattypes 4010 en 7140 en 

het, gezien zijn speciefieke 

standplaatsvereisten, moelijk te voorspellen 

en kwantifceren is waar het habitat 

bijkomend zal ontwikkelen 

Kwaliteitsvereisten zijn de ontwikkeling van een 

natuurlijke hydrologie en abiotiek. Belangrijk is 

dat dit habitattype zich, na uitbreiding van het 

habitattype 4010 en 7140, spontaan ontwikkelt 

in slenken of laagten waar door het herstel van 

de hydrologie hoge winterstanden aanwezig 

zijn 

7140 Overgangs- en 

trilveen 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte (= 9 

ha) met 18 ha tot 27 ha. Uitbreidingen 

situeren zich voornamelijk in de vallei van de 

Roosterbeek (16,5 ha op Klein Hengel, het 

Hengelsbroek en aan het groot ven) en in 

het Slangenbeekbrongebied (1,5 ha) 

Kwaliteitsvereisten: 

- beperkte aanwezigheid boomopslag; 

- natuurlijke hydrologie en abiotiek; 

- voldoende voedselarme waterlichamen 

3110 Mineraalarme, 

oligotrofe wateren 

van de Atlantische 

zandvlakten 

Uitbreiding van actuele oppervlakte (= 0,2 

ha) met 4,5 ha op 3 vennen waar het habitat 

in het recente, verleden nog tot uiting kwam 

Doel: bodem van de vijvers is zandig en 

grotendeels vrij van slib en organisch sediment. 

Het water is helder en bevat een totaal fofor < 

40μg/L, een totaal aan stikstof <0,8 mg/L en een 

pH tussen 5 en 7,5. De natuurlijke hydrologie 

met aanvoer van lokaal grondwater dient 

hersteld te worden en Waterlobelia (of Kleine 

biesvaren) is frequent aanwezig. 

Om windwerking toe te laten is het open houden 

van de dijken van belang. 

3130 Oligotrofe tot 

mesotrofe stilstaande 

wateren 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte (= 5 

ha) tot 17 ha, te weten 11,5 ha door 

omvorming (herstel abiotiek vijvers) en 

Doel: de vijvers zijn grotendeels vrij van slib en 

organisch sediment en bevatten helder water 

met een totaal fofor < 40μg/L, een totaal aan 
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bijkomend 0,5 ha door uitbreiding 

(verdwenen waterpartij ter hoogte van de 

Balewijers) 

stikstof <0,8 mg/L en een pH tussen 5 en 7,5. 

De natuurlijke hydrologie met aanvoer van lokaal 

grondwater dient hersteld te worden en goed 

ontwikkelde vegetaties van het subtype 

littorellionvegetaties en subtype éénjarig 

dwergbiezenverbond dienen te ontwikkelen. 

Tevens wordt de kwaliteitsvereiste van een 

voldoende open ligging in het landschap – waar 

windwerking mogelijk is - beklemtoond. 

Bijkomende kwaliteitsvereiste is het niet, of in 

lage densiteiten voorkomen van 

bodemwoelende vissoorten die het water 

vertroebelen en watervegetaties begrazen. 

3160 Dystrofe 

vennen 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte (= 0,5 

ha) tot 3,8 ha door omvorming (herstel 

abiotiek vijvers) 

Doel: plassen met hoofdzakelijk een venige of 

venig zandige bodem en een variabel slib en 

organisch sedimentgehalte. De vennen zijn 

permanent waterhoudend met een pH tussen 

4.5 en 6 en hooguit zeer zwak gebufferd. Het 

water is helder en bevat een totaal fofor < 

40μg/L, een totaal aan stikstof <0,59 mg/L en 

een EGV <100μS/cm. Minstens één sleutelsoort 

dient abundant aanwezig te zijn. 

Bijkomende voorwaarde is de afwezigheid 

van hondsvis ifv heikikker en andere 

habitattypische soorten 

Knoflookpad Twee bronpopulaties van minimaal 100 

roepende mannetjes, op het 

Welleke/Balewijers en op de Teut (Holsteen), 

op telkens minimaal 5 

voortplantingsplaatsen. 

Ontwikkelen van leefgebied voor een 

duurzame populatie in de vallei van de 

Huttebeek. 

Specifieke kwaliteitsvereisten hebben betrekking 

op: 

- Qua landbiotoop: de kwaliteit van de 

habitattypes 2310, 2330, 4030, 6230 en 6510 

verbeteren met nadruk op het creëren van 

stuivende, open zandige plekken (of mul zand) 

en bloemrijke situaties. Akkerbouw (bij voorkeur 

aardappel of graanteelt) blijft mogelijk, mits 

aangepast perceelrandenbeheer. 

• Qua voortplantingsbiotoop: waterkwaliteit is 

belangrijk voor deze soort. Dit wordt reeds 

gedekt middels de kwaliteitsvereisten voor oligo- 

tot mesotrofe wateren (habitattype 3130). 

Bijkomende eis is dat de plassen visvrij moeten 

zijn om predatie te voorkomen. 

• Het functioneel verbinden van de leefgebieden 

door corridors van landbiotoop of andere types 

van bloemrijke graslanden (soortenarme 

glanshavergraslanden) 

Gladde slang Bronpopulatie van minimum 400 adulte Kwaliteitsverbetering in hoofdzaak door creëren 
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dieren die zich uitstrekt over het volledige 

heidelandschap 

van ijle loofbossen en structuurrijke overgangen 

naar open landschap. In droge heide (4030) 

voldoende oppervlakte oude structuurrijke heide 

met vrij losse ondergrond en strooisellaag 

behouden. Functioneel verbinden van het 

volledige heidelandschap in dit gebied. 

Heikikker Doel: versterking 2 actuele populaties ter 

hoogte van Teut (Steinven en oud 

lobeliaven) en Tenhaagdoornheideheide, tot 

telkens minimaal 200 roepende mannetjes of 

eiklompen, die zich op beide lokaties, 

kunnen voortplanten op >10 permanente 

vennen. 

De realisatie van deze leefgebieden behoeft 

geen extra leefgebied ten opzichte van wat 

reeds nodig is om andere doelen te 

bereiken. 

Kwaliteitseisen worden gedekt door deze van de 

habitats 3110, 3130, 3160, 4010 en 7140. Een 

bijkomende kwaliteitsvereiste is dat de vijvers 

visvrij moeten zijn en dat het leefgebied en de 

populaties functioneel met mekaar verbonden 

zijn 

Drijvende 

waterweegbree 

Doel: groeiplaatsen samen >50m² 

Een goede staat van instandhouding wordt 

tot doel gesteld door het uitbreiden van 

vegetatievlekken op meerdere potentiële 

vijvers. 

Kwaliteitsvereisten: zie kwaliteitsdoelen voor 

habitat 3130 

Rugstreeppad Doel: 2 populaties van minimaal 200 

roepende mannetjes op telkens minimaal 5 

geschikte voortplantingswateren, gesitueerd 

op Teut/Molenheide en Tenhaagdoornheide. 

Kwaliteitsverbetering wordt gedekt door deze 

van de eerder beschouwde soorten en habitats. 

Gevlekte witsnuitlibel Doel: >10 adulte ex per jaar en 

voortplantingsbewijs, en dit op 2 lokaties, ter 

hoogte van de vijvers van de Laambeek- en 

de Roosterbeekvallei 

Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt 

middels doelen voor habitat 3110, 3130, 7140 

en de heikikker.  

Nadruk op overgangen tussen verlandingsveen 

en waterhabitats en dekking met drijvende en 

ondergedoken waterplanten van 10-70%. 

Boomkikker Doel: 2 populaties boomkikker van telkens 

minimaal 200 roepende mannetjes en 5 

voortplantingswateren per lokatie, gelegen in 

het Welleke en de vallei van de Laambeek. 

De realisatie van deze leefgebieden behoeft 

geen extra leefgebied ten opzichte van wat 

reeds nodig is om andere doelen (i.h.b. het 

habitatype 3130 en knoflookpad) te bereiken. 

Kwaliteitsdoelen deels gedekt middels eerder 

gestelde doelen voor andere habitats en 

soorten. 

Specifieke, additionele kwaliteitsvereisten 

hebben betrekking op: 

- Qua waterbiotoop: het creëren van visvrije 

waterpartijen. Minimum 5 kleine (<100m²) of 2 

grote plassen (>100m²) per populatie. 

- Qua landbiotoop: behoud en versterken van 

kleinschalig landschap met ruigtevegetaties 

(rbbhf, rbbmc), bloemrijke graslanden (rbbhc), 

houtwallen, bosranden en braamstruwelen met 
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een oppervlakte van meer dan 20 ha. Dit 

landbiotoop moet zo goed mogelijk aansluiten 

bij de voortplantingsbiotopen. 

Poelkikker Behoud van de soort op de actuele locaties Kwaliteitsverbetering wordt gedekt door deze 

van de eerder beschouwde soorten en habitats. 

Bossen en beekvalleien 

9120 Zuurminnend 

beukenbos 

en 9190 Eiken- 

berkenbos 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte (= 58 

ha) met 110 ha door omvorming van 

naaldhout. Preferentieel vergroten 

bestaande habitatvlekken tot minimum 

structuurareaal van 50 ha en waar mogelijk 

verrbinden van habitatkernen. 

Kwaliteitsvereisten zijn o.m. 

- >10% dood hout en behoud staand 

dood hout; 

- maximaal 10% invasieve exoten. 

91E0 

Elzenbroekbossen 

Behoud actuele oppervlakte van 92 ha Een gevarieerde bosstructuur met veel dood 

hout en sleutelsoorten van het oligo- of 

mesotrofe subtype in de ondergroei.  

Een natuurlijke hydrologie en water van een 

voor dit habitat gepaste kwaliteit met een 

maximale ontwikkeling van het oligtrofe 

subtype. 

6430 Voedselrijke 

zoomvormende 

ruigten 

Behoud actuele oppervlakte van 3 ha Graslanden waarin typische en begeleidende 

soorten een bedekking >70% kennen, zonder 

invasieve exoten en met slechts plaatselijk 

verruiging van o.a. Grote brandnetel en 

Akkerdistel. Plaatselijke aanwezigheid van 

braam kan een meerwaarde zijn voor 

boomkikker. 

6510 Laaggelegen 

schraal hooiland 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte (= 1 

ha) met 6 ha 

Bloemrijke graslanden waarin typische en 

begeleidende soorten een bedekking >70% 

kennen met een goede structuur en slechts 

plaatselijk een strooisellaag. 

Beekprik Ontwikkeling populatie die voldoet aan een 

voldoende staat van instandhouding in de 

Laambeek (50-200 individuen/ha) 

Laaglandbeek met een goede structuur en BBI 

van minstens 8, zuurstofgehalte van min 8 

mgO2/l en organische belasting BOD<4.3 mg/l 

waarin de soort vrij kan migreren van de 

bovenloop tot minimaal aan zijn uittrede in 

deelgebied 1 

Laatvlieger, 

Watervleermuis, 

Franjestaart, Rosse 

vleermuis, Ruige 

dwergvleermuis 

Behoud van de soorten op de actuele 

locaties 

De kwaliteit van zowel de zomerverblijven als 

de jachtgebieden zal toenemen door 

doelstellingen die hoger geformuleerd werden 

voor de bossen. 

Spaanse vlag Behoud van de soort op de actuele locaties Toename van voldoende grote bloemrijke 

hooilanden met overgang naar 

moerasspirearuigten en bossen met mantel 
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zoomvegetaties 

 

De uitbreidingszone wordt niet expliciet met naam vermeld in het IHD-rapport als locatie 

voor het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen. Dit is niet geheel onverwacht, 

aangezien de totale oppervlakte van het habitatrichtlijngebied 5095,6 ha bedraagt 

waarbinnen het deelgebied 3 1566,7 ha omvat. De uitbreidingszone is bovendien aan de 

buitenrand van het habitatrichtlijngebied gesitueerd en ligt volledig geïsoleerd tussen 

wegenis en industrie. De uitbreidingszone heeft binnen het habitatrichtlijngebied 

mogelijks eerder een rol te vervullen als (1) verbindingsgebied of stapsteen, weliswaar in 

combinatie met ontsnipperingsmaatregelen ter hoogte van aansluitende wegen en (2) als 

buffer tussen de industrie en de bestaande infrastructuur enerzijds en de belangrijke 

heidekern van het habitatrichtlijngebied anderzijds. Er zal hier verder op ingegaan 

worden in de effectbespreking en de passende beoordeling. Op basis van de huidige S-

IHD’s worden bijgevolg niet expliciet habitats tot doel gesteld binnen de uitbreidingszone.  

Als aanvulling op de doelstellingen voor Spaanse vlag uit het S-IHD-rapport, waarin het 

behoud van de soort op de actuele locaties wordt beoogd en de toename van geschikt 

leefgebied, wordt hier opgenomen wat in de gewestelijke instandhoudings-

doelstellingen (G-IHDs)21 is opgenomen m.b.t. deze soort. Bij de vaststelling van de G-

IHDs werd voor Spaanse vlag vermeld dat er geen extra oppervlakte leefgebied nodig is 

naast de vooropgestelde extra oppervlaktes Europees te beschermen habitats en 

leefgebied van andere Europees te beschermen soorten en de algemene 

kwaliteitsverbetering ten gevolge van het huidige milieubeleid. Het ondersteunende 

rapport van de gewestelijke doelstellingen voor habitats en soorten van de Europese 

Habitat- en Vogelrichtlijn voor Vlaanderen (INBO.M.2009.6) geeft aan dat in Vlaanderen 

slechts kleine populaties bekend zijn. Reeds enkele jaren zijn vaste populaties bekend 

waaronder bijvoorbeeld ook op de Melberg te Genk. De populatie wordt als gunstig 

beschouwd alsook de regionale staat van instandhouding.  

 

6.7.2.3 Vogelrichtlijngebied  

Er is geen vogelrichtlijngebied (SBZ-V) aanwezig in de omgeving van de 

uitbreidingszone. Het dichtstbijzijnde vogelrichtlijngebied, nl. BE2200525 ‘Bokrijk en 

omgeving’, ligt op meer dan 3,5 km van de uitbreidingszone. 

 

6.7.3 VEN-gebieden  

Kaart 14: VEN-gebieden 

 

De uitbreidingszone maakt zelf geen deel uit van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). 

In westelijke richting is de grote eenheid natuur (GEN) ‘De Teut-Tenhaagdoornheide’ 

gelegen, op een 120-tal m van de uitbreidingszone. 

 

                                                      
21 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot vaststelling van gewestelijke 

instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats 
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6.7.4 Natuurreservaten  

Kaart 17: Natuurreservaten: erkende percelen en recht van voorkoop 

 

Kaart 17 geeft de percelen weer van de erkende natuurreservaten De Teut en 

Tenhaagdoornheide, evenals de uitbreidingszone en het visiegebied van de 

natuurreservaten waarbinnen het recht van voorkoop geldt. 

De Teut maakt deel uit van het westelijk randgebied van het Kempisch Plateau. Het 

vormt samen met Tenhaagdoornheide één groot heidegebied, van circa 1.000 ha. Beide 

reservaten zijn van mekaar gescheiden door de E314, die een kunstmatige barrière 

vormt tussen beide gebieden.  

 

De Teut vormt binnen haar perimeter een welomlijnd en strikt te beschermen gebied met 

hoge ecologische waarde. Specifieke en bedreigde habitats zijn aanwezig. De overgang 

van uitgestrekte heidevelden op het plateau naar een structuurrijke beekvallei met natte 

heidepercelen, waardevolle graslanden, moerassen, vijvers en bossen, is nog in 

belangrijke mate aanwezig.  

De heideterreinen op het plateau vormen een belangrijk infiltratiegebied voor de 

beekvallei.  

Naast hun grote ecologische waarde hebben de aanwezige habitats een belangrijke rol 

als schakel tussen de verschillende natuurkernen. 

 

Voor dit natuurreservaat zijn beheersmaatregelen uitgewerkt. Centraal staat het behoud 

van de heideterreinen met de daarbijhorende fauna. Maatregelen die toegepast worden 

voor het behoud van de heide zijn het kappen en uittrekken van houtopslag en het 

cyclisch maaien en afbranden van heide. 

In de naaldbossen wordt in de onderetage de Amerikaanse vogelkers bestreden. 

Hierdoor wordt de dominantie van dze agressieve soort doorbroken en krijgen inheemse 

struiken en bomen de kans om op te groeien in het naaldbos. Een omvorming van deze 

naaldbossen naar een gemengd bos wordt nagestreefd. 

De vijvers en aangrenzende moerassen in de Roosterbeek worden terug opengekapt. Ze 

vormen een waardevol biotoop voor water- en moerasvogels. Herstel en onderhoud van 

de dijken is noodzakelijk. Het behoud van het huidige waterpeil wordt nagestreefd. 

Veenvegetaties met beenbreek, lavendelheide en veenbes die dreigen dicht te groeien 

met gagelstruwelen worden regelmatig gemaaid.  

Pioniersvegetaties met zonnedauw, snavelbies en moeraswolfsklauw worden in stand 

gehouden door het kleinschalig afplaggen van natte heidepercelen. 

De spaarzaam aanwezige restanten van heischrale graslandjes worden terug gemaaid.  

In de spontaan ontwikkelde bosjes wordt getracht om de openheid ten behoeve fauna te 

behouden. Hier wordt gestreefd naar de ontwikkeling en de instandhouding van 

overgangen tussen bos en heide. 

 

De uitbreidingszone van het plangebied ligt binnen de uitbreidingszone en het 

visiegebied van het Vlaams natuurreservaat ‘De Teut’. Er kan gesteld worden dat het 

gebied ten oosten van de N726/Wagemanskeel vooral een bufferende werking heeft voor 

de waardevolle habitats van de natuurreservaten Teut en Tenhaagdoornheide.  
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6.7.5 Bosbeheerplan 

Voor het bos grenzend aan de huidige bedrijfssite van H. Essers en gelegen op Genks 

grondgebied werd een bosbeheerplan in 2006 opgemaakt door Aeolus. Het bos maakt 

deel uit van de bosplaats ‘Zonhoverheide’. Zonhoverheide is eigenlijk de oostelijke zone 

van een zeer groot en waardevol natuur- en bosgebied, samengesteld uit de 

Staatsnatuurreservaten De Teut en Tenhaagdoornheide. 

Het bos dateert van een 2
de

 grote bebossingsgolf (> 1930) van de voorheen als heide 

beheerde “woeste gronden”. Op Zonhoverheide werden op de heidegronden vaak slechts 

3 soorten aangeplant, namelijk Sylvesterden, Corsikaanse den en Amerikaanse eik. Men 

noemt dit Bodeux-bossen. 

 

Voor de bosverjonging van dergelijke bossen wordt in het bosbeheerplan gesteld dat er 

zaadbronnen gecreërd moeten worden. De homogeniteit in deze bossen is immers 

derwijze groot dat er geen mogelijkheid is om tot de beoogde verjonging van inheemse 

loofbomen te komen omdat er geen of te weinig zaadbomen aanwezig zijn van de 

beoogde soorten. Op enkele uitzonderingen na, waren Amerikaanse eik en Amerikaanse 

vogelkers de enige soorten die zich in de blokken van den verjongden. 

In het bosbeheerplan wordt daarom voorgesteld om van de beoogde loofboomsoorten 

kernen (van 6 ha) aan te leggen van waaruit het overige bos kan gekoloniseerd worden. 

Binnen de uitbreidingszone zijn echter geen zones van dergelijke groepsgewijze 

herbebossing afgebakend. De bestandsverjonging zal er gebeuren via het 

schermslagsysteem.  

Het doel is om de homogene en gemengde exoten bestanden en homogene inheemse 

bestanden om te vormen naar gemengde inheemse bestanden. Als natuurlijk bostype 

wordt er voor de uitbreidingszone een eikenberkenbos met dominantie van struikheide 

nagestreefd. 

Om dit bostype slaagkans te bieden, moet eerst een doorgedreven bestrijding van 

agressieve exoten uitgevoerd worden. In het bosbeheerplan wordt voorgesteld om 

Amerikaanse vogelkers te bestrijden in 2010, gevolgd door een nabehandeling in 2011. 

Amerikaanse eik dient door gerichte dunningen terug gedrongen te worden.  

Wanneer deze ingrepen alsnog onvoldoende blijken voor de natuurlijke verjonging van 

gewenste soorten, moet er ingegrepen worden door eventuele groepsgewijze 

aanplantingen van gewenste soorten.  

 

Binnen de uitbreidingszone wordt het bestand 971c als een permanente open plek 

aangeduid. De oppervlakte bedraagt 0,4 ha. Het betreft een verlaten grasland dat door 

extensief maaien omgezet zal worden naar een extensief grasland. 

Binnen Zonhoverheide worden ook gebieden voorzien waar ontwikkeling van een droge 

heide vegetatie wordt voorzien. Deze gebieden zijn meestal gekozen op basis van 

aanwezige restanten van heide op deze locatie. Naast deze gebiedsdekkende zones 

worden ook corridors met droge heide voorzien. Ter hoogte van de uitbreidingszone 

wordt geen van deze gebieden afgebakend. 
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Figuur 6.7.3: Bosbeheerplan Genk 

 

6.7.6 Biologische waarderingskaart (BWK) 

Kaart 15: Biologische waarderingskaart (versie 2, INBO) 

Kaart 18: Biologische waarderingskaart geactualiseerd o.b.v. terreinbezoek mei 2014 t.h.v.  

 

Op 22 mei 2014 vond een terreinbezoek plaats op basis waarvan de BWK versie 222 waar 

nodig werd geactualiseerd. Hierna volgt een bespreking van de aanpassingen die werden 

doorgevoerd (zie §6.7.6.1). In de kaartbijlage zijn zowel de originele versie van de BWK 

versie 2 als de aangepaste versie terug te vinden. De BWK-vlakken binnen de 

uitbreidingszone werden genummerd van 1 t.e.m. 10 en worden hierna meer in detail 

besproken (zie §6.7.6.3). 

Merken we op dat de in juli 2014 nieuw verschenen gecombineerde versie van de 

Habitatkaart en de BWK, met name de BWK - Habitatkaart v2.2 - toestand 2014, geen 

verschillen toont met BWK versie 2 ter hoogte van de uitbreidingszone. 

 

6.7.6.1 Aanpassingen BWK 

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste aanpassingen die aan de BWK werden 

doorgevoerd in de uitbreidingszone en directe omgeving: 

 Door de uitbreiding van Essers naar aanleiding van het GRUP van 2009, werd een 

gedeelte van de aanplant van Grove den met ondergroei van struiken en bomen 

(ppmb) ten zuidoosten van het actuele plangebied omgezet in industriële bebouwing, 

fabriek (ui). Tussen het fietspad en de omheining van Essers bevindt zich nu een klein 

talud dat het hoogteverschil tussen het industrieterrein en de uitbreidingszone 

overbrugt en aangeduid wordt als opgehoogd terrein (kz als eenheid 1) met 

                                                      
22 Op basis van terreininventarisatie uitgevoerd in juni 2004. 
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struweelopslag van allerlei aard (sz als eenheid 2). Ook de rotonde aan de 

Wagemanskeel (gerealiseerd in 2011-2012) werd toegevoegd aan de BWK (weg); 

 Het schrale grasland (ha en hj) in het noorden van de uitbreidingszone is aan het 

verbossen, het gaat hier intussen om een grasland met elementen van 

struisgrasvegetatie op zure bodem met struik- of boomopslag van o.a. Amerikaanse 

vogelkers, Zomereik, Sporkehout, Ruwe berk, Lijsterbes en Grove den (hab en hjb); 

 In de zuidrand van de uitbreidingszone werd een strook van het Grove 

dennenbestand gekapt naast het fietspad (deze zone komt overeen met BWK-vlak 5, 

zie Kaart 18), het is nu een kapvlakte (se) met elementen van eiken-berkenbos (qb-), 

verjonging van Amerikaanse vogelkers (prus), verjonging van dennen (ppmb) en 

droge heide-elementen met Blauwe bosbes (cv-); 

 Ook het eiken-berkenbos (qb) in de noordoostelijke uithoek van de uitbreidingszone 

tegen de E314 aan is voor het grootste deel gekapt en is nu een kapvlakte (se) met 

elementen van eiken-berkenbos (qb-), Amerikaanse vogelkers (prus) en Amerikaanse 

eik (quer), de biologische waardering is daardoor aangepast van biologisch zeer 

waardevol naar complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen; 

 In BWK-vlak 5 is Blauwe bosbes abundant aanwezig in de kruidlaag (), naast typische 

soorten van het eiken-berkenbos in de onderetage (Lijsterbes, Sporkehout en Ruwe 

berk) en een paar relicten van Struikhei. Het gaat hier om een relatief open 

aanplanting van Grove den met zeer waardevolle ondergroei (elementen van qb = 

eiken-berkenbos en cv = droge heide met bosbes in de onderetage). De BWK op dit 

perceel werd aangepast als volgt: eenheid 1 = ppmb, eenheid 2 = qb, eenheid 3 = cv 

en eenheid 4 = cp (i.p.v. eenheid 1 = ppmb en eenheid 2 = cp zoals in de versie 2 van 

de BWK het geval was). Hierbij werden ook een aantal verhoudingen aangegeven: 

- ppmb/qb tussen eenheid 1 en eenheid 2, waarbij de /-verhouding (aangegeven 

met 12 in het veld V1 van de BWK) wijst op de homogene verspreiding van de 

ondergroei in een gelaagdheid, het gaat hier concreet om een neven- en 

onderetage met typische soorten van het eiken-berkenbos (Lijsterbes, Sporkehout, 

Ruwe berk, Zomereik, Valse salie en Struikhei), aangegeven door qb als eenheid 2 

onder een Grove dennenbestand met ondergroei van struiken en bomen (ppmb als 

eenheid 1).  

- ppmb/cv tussen eenheid 1 en eenheid 3, waarbij de /-verhouding (aangegeven 

met 13 in het veld V2 van de BWK) wijst op de homogene verspreiding van de 

ondergroei in een gelaagdheid, het gaat hier concreet om een ondergroei van 

droge heide met bosbes (cv als eenheid 3) onder een Grove dennenbestand met 

ondergroei van struiken en bomen (ppmb als eenheid 1).  

 Zoals aangegeven in Vriens et al. (2011), wordt de biologische waardering van 

naaldhoutbestanden met zeer waardevolle ondergroei (qb en cv) beoordeeld als 

complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen (wz). Deze 

aanpassing van de BWK werd teruggekoppeld met het INBO. 

 In het deel van BWK-vlak 9 (Figuur 6.7.5) gelegen binnen de uitbreidingszone is 

Blauwe bosbes zeer talrijk aanwezig in de kruidlaag. Er werden ook een paar planten 

Struikhei aangetroffen. De bovenetage bestaat uit berk. Aan de BWK werd cv als 

eenheid 3 toegevoegd en 1/3 in kolom V1, dit laatste wijst op de homogene 

verspreiding van Blauwe bosbes in de onderetage van Ruwe berk. Zoals aangegeven 

in Vriens et al. (2011) wordt een dergelijke situatie beoordeeld als zijnde biologisch 

zeer waardevol (de aanwezigheid van cv is bepalend voor de beoordeling). 
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Figuur 6.7.4 Blauwe bosbes is abundant aanwezig in de kruidlaag van BWK-vlak 5 

 

 

Figuur 6.7.5 Blauwe bosbes is abundant aanwezig in de kruidlaag van BWK-vlak 9 

 

6.7.6.2 Overzicht van de BWK-vlakken in de uitbreidingszone en hun oppervlakte  

Kaart 15 en Figuur 6.4.2 geven een overzicht van de BWK-vlakken binnen de 

uitbreidingszone volgens de BWK versie 2 met telkens hun oppervlakte. De BWK-vlakken 

werden genummerd en worden hierna meer in detail besproken en geïllustreerd met een 

foto.  

 

Tabel 16: Overzicht van de BWK-vlakken in de uitbreidingszone (BWK versie 2, INBO, 

inventarisatie juni 2004). * BWK-vlak 5 en 6 van de geactualiseerde BWK vormen nog één eenheid 

in versie 2. 

Nummer 
BWK-vlak 

Biologische 
waardering

23
 

Eenheid 1 Eenheid 2 Eenheid 3 Eenheid 4 V1 V2 V3 Opp (ha) 

1 z qb       0,5318 

                                                      
23 Verklaring codes biologische waardering: 

z = biologisch zeer waardevol,  

w = biologisch waardevol,  

m = biologisch minder waardevol,  

wz = complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen,  

mwz = complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen,  

mz = complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen,  

mw = complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen. 
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Nummer 
BWK-vlak 

Biologische 
waardering

23
 

Eenheid 1 Eenheid 2 Eenheid 3 Eenheid 4 V1 V2 V3 Opp (ha) 

2 wz ppmb qb   12   1,5369 

3 wz ppmb qb      0,6412 

4 mwz ha hp hj kbpica    1,0317 

5 & 6* w ppmb cp   12   3,5062 

7 w ppmb       1,1476 

8 w pmb ppmb pinn     2,7806 

9 w n bet      0,1729 

10 z qb pins      0,6107 

TOTAAL         11,9596 

 

Kaart 18 en Tabel 17 geven een overzicht van de actueel voorkomende BWK-eenheden, 

zoals vastgesteld tijdens het terreinbezoek in mei 2014, met telkens hun oppervlakte. 

 

Tabel 17: Overzicht van de BWK-vlakken in de uitbreidingszone (actualisatie ARCADIS mei 2014). 

Nummer 
BWK-vlak 

Biologische 
waardering 

Eenheid 1 Eenheid 2 Eenheid 3 Eenheid 4 Eenheid 
5 

V1 V2 V3 Opp (ha) 

1 wz se qb- prus quer     0,5318 

2 wz ppmb qb se      1,5368 

3 wz ppmb qb se      0,6412 

4 mwz hab hp+ hjb kbpica     1,0317 

5 wz ppmb qb cv cp  12 13  2,9098 

6 wz se qb- prus ppmb cv-    0,5964 

7 w ppmb        1,1476 

8 w pmb ppmb pinn      2,7806 

9 z n bet cv   13   0,1729 

10 z qb pins       0,6107 

TOTAAL          11,9596 

 

6.7.6.3 Bespreking van de BWK-vlakken in de uitbreidingszone 

Hierna volgt een korte beschrijving per BWK-vlak in de uitbreidingszone, telkens 

geïllustreerd door een foto. 

 

BWK-vlak 1 kapvlakte langs E314 

Dit BWK-vlak maakt deel uit van een strook langs de E314 waar in het kader van beheer 

Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers werden gekapt (Zomereiken werden 

behouden, weliswaar zeer beperkt in aantal in de uitbreidingszone) en waar actueel 

spontane kolonisatie door vegetatie optreedt. We vinden er o.a. verjonging van 

Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers, Ruwe berk, Lijsterbes en Sporkehout. Het 

betreft hier een kapvlakte (se) op droge zandbodem met spontane verjonging door 

typische soorten van het eiken-berkenbos (qb-), Amerikaanse vogelkers (prus) en 

Amerikaanse eik (quer). Het betreft een complex van biologisch waardevolle en zeer 

waardevolle elementen. 
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Figuur 6.7.6 BWK-vlak 1 tussen het fietspad en de E314 

 

BWK-vlakken 2 en 3 dennenaanplant met soorten van het eiken-berkenbos 

In de 80 meter brede strook waarbinnen het fietspad ligt, werd de dennenaanplant (ppmb 

– Grove dennenaanplant met ondergroei van struiken en bomen) deels gekapt (se) naast 

de omheining van het industrieterrein en komt verjonging voor van typische soorten van 

het eiken-berkenbos (qb): Lijsterbes, Ruwe berk, Sporkehout en Zomereik. Daarnaast is 

er ook spontane verjonging van Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers. In de 

kruidlaag komen Blauwe bosbes, Adelaarsvaren, mossen en braam voor. In vergelijking 

met de andere BWK-vlakken in de uitbreidingszone, komt hier meer braam 

(verruigingsindicator) voor, maar het aandeel in kruidlaag blijft relatief beperkt. Het betreft 

een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. 

 

 

Figuur 6.7.7 BWK-vlak 2 ter hoogte van de gekapte zone naast de omheining van Essers 
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Figuur 6.7.8 Zicht op de BWK-vlakken 2 en 3 langsheen het fietspad 

 

BWK-vlak 4 schraal grasland met opslag van bomen- en struiken (boszoom) 

Deze zone omvat een grasland op voedselarme bodem dat geleidelijk aan aan het 

verbossen is (opslag van struiken en bomen) door afwezigheid van beheer. Er zijn nog 

elementen aanwezig van struisgrasvegetatie (hab) in de drogere zones en van vochtig 

grasland gedominieerd door russen (hjb) in de vochtigere zones. De vegetatie heeft nu al 

kenmerken van boszomen op zandbodem (veelvuldig voorkomen van Valse salie) en zal 

in de toekomst nog meer evolueren in deze richting. Onder andere volgende houtige 

soorten werden er aangetroffen: Amerikaanse vogelkers, Zomereik, Sporkehout, Ruwe 

berk, Lijsterbes en Grove den. Lokaal werd brem aangetroffen en er werd ook een kleine 

zone met Struikhei aangetroffen. Braam komt beperkt voor. Het betreft hier een complex 

van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen. 

 

 

Figuur 6.7.9 BWK-vlak 4 oostelijk deel, iets droger 
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Figuur 6.7.10 BWK-vlak 4 westelijk deel, iets vochtiger, op de achtergrond is ook de Fijnsparrenrij 

(kbpica) te zien 

 

BWK-vlak 5 soortenrijk Grove dennenbestand met Blauwe bosbes en typische 

soorten van het eiken-berkenbos in de onder- en nevenetage 

Blauwe bosbes is in aanzienlijke aantallen aanwezig verspreid over het hele BWK-vlak. 

Daarnaast komen ook mossen, Adelaarsvaren en Valse salie voor. Relicten van Struikhei 

worden op een paar plaatsen aangetroffen in de bosrand of op een lichtrijke open plek in 

het bestand. In de boomlaag vinden we in de eerste plaats Grove den, maar ook Ruwe 

berk en een aantal Amerikaanse eiken en Zomereiken. In de buurt van de Amerikaanse 

eiken treffen we een dik strooiselpakket aan. In de onder- en nevenetage treffen we 

typische soorten van het eiken-berkenbos aan: Lijsterbes, Sporkehout, Ruwe berk, 

Zomereik en Hulst (deze laatste soort zeer beperkt). Daarnaast zijn er zaailingen van 

Grove den, Amerikaanse eik en ook een Tamme kastanje fungeert lokaal als zaadboom 

in dit bestand. Ook Amerikaanse vogelkers komt voor, vooral jonge exemplaren (een 

aantal grotere, dode exemplaren werden aangetroffen, waarschijnlijk als gevolg van de 

bestrijding van Amerikaanse vogelkers).  

Omwille van de aanwezigheid van typische soorten van het eiken-berkenbos (ppmb/qb) 

met relicten Struikhei en Blauwe bosbes (ppmb/cv), wordt dit BWK-vlak beoordeeld als 

complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. Er is ook redelijk 

wat dood hout aanwezig (staand en liggend). 

 

 

Figuur 6.7.11 BWK-vlak 5 Blauwe bosbes, Lijsterbes, Ruwe berk en Amerikaanse vogelkers in de 

onder- en nevenetage van het Grove dennenbestand 
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Figuur 6.7.12 BWK-vlak 5 Blauwe bosbes, Lijsterbes en Amerikaanse vogelkers in de onder- en 

nevenetage van het Grove dennenbestand 

 

 

Figuur 6.7.13 BWK-vlak 5 Blauwe bosbes met relicten van Struikhei aan de rand van het bestand. 

 

BWK-vlak 6 Gekapte strook langsheen het fietspad 

Het gaat hier om een gekapte strook (se) van het Grove dennenbestand langsheen het 

fietspad. Er is intussen al spontane verjonging opgetreden van een aantal typische 

soorten van het eiken-berkenbos (qb-), met name Sporkehout, Ruwe berk en Lijsterbes. 

Daarnaast treedt er ook spontane verjonging op van Amerikaanse vogelkers (prus), 

Grove den (ppmb) en Amerikaanse eik. Er komt ook Blauwe bosbes (cv-) voor. Het 

betreft hier een complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen. 

 

 

Figuur 6.7.14 BWK-vlak 6 Strook langsheen het fietspad waarin het dennenbestand gekapt werd  
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BWK-vlakken 7, 8 en 10 Dennenbestand met soorten van het eiken-berkenbos 

Deze BWK-vlakken worden samen besproken aangezien het hier telkens een 

dennenaanplant betreft, met typische soorten van het eiken-berkenbos in de neven- en 

onderetage (en beperkt in de bovenetage), het gaat hier om o.a. Ruwe berk, Zomereik en 

Lijsterbes. In de kruidlaag komen Bosbes en mossen voor, daarnaast ook Adelaarsvaren. 

De aanwezigheid van Adelaarsvaren neemt toe in westelijke richting van het bestand (in 

de bestandsrand langsheen de Wagemanskeel, buiten de uitbreidingszone, is 

Adelaarsvaren abundant aanwezig). In KE10 is het aandeel van habitattypische 

boomsoorten van het eiken-berkenbos (beoordeeld als biologisch zeer waardevol 

vanwege qb in eenheid 1) hoger dan in KE7 en KE8. Dit onderscheid is op het terrein niet 

zo duidelijk waar te nemen. 

 

 

Figuur 6.7.15 BWK-vlak 8 dennenbestand met typische soorten van het eiken-berkenbos in de 

onder- en nevenetage 

 

 

BWK-vlak 9 loofdhoutbestand met Ruwe berk en Blauwe bosbes 

In het gedeelte van dit BWK-vlak binnen de uitbreidingszone komt naast enkele dennen 

vooral veel Ruwe berk voor in de bovenetage. Er is ook natuurlijke verjonging van berk 

en den. In de kruidlaag is Blauwe bosbes abundant aanwezig. Daarnaast werd ook een 

relict Struikhei aangetroffen in dit deeltje van de uitbreidingszone. Door de talrijke 

aanwezigheid van Blauwe bosbes in de onderetage van berk betreft het hier een 

biologisch zeer waardevolle zone binnen de uitbreidingszone.  
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Figuur 6.7.16 BWK-vlak 9 Den en Ruwe berk vormen samen de bovenetage, in de kruidlaag komt 

veel Blauwe bosbes voor. 

 

6.7.7 Europese habitats 

6.7.7.1 Habitatkaart versie 5.2 

Kaart 16: Europese habitats en regionaal belangrijke biotopen versie 5.2 (INBO) 

Kaart 19: Bosleeftijdskaart (De Keersmaeker et al., 2001) 

Kaart 20: Bestandsleeftijd volgens de bosreferentielaag (Aminal, Afdeling bos en groen 2001) 

 

Volgens de habitatkaart versie 5.224 die gebiedsdekkend voor Vlaanderen de Europese 

habitattypes van Bijlage I van de Habitatrichtlijn en de regionaal belangrijke biotopen25 

weergeeft, komen er geen Europese habitats of Regionaal Belangrijke Biotopen voor in 

de uitbreidingszone of grenzend eraan. 

Hoewel er typische soorten van het eiken-berkenbos voorkomen – in hoofdzaak in de 

onder- en nevenetage – kunnen we niet spreken van het habitattype 9190 Oude 

zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten. Niet alleen gaat het hier 

in hoofdzaak om – weliswaar licht- en soortenrijke – naaldhoutaanplanten, maar 

bovendien voldoen zowel de bos- als de bestandsleeftijd in de uitbreidingszone niet aan 

de criteria voor een habitatwaardig bostype 9190 zoals gedefinieerd in het begeleidend 

document bij de Habitatkaart versie 5.2. (Paelinckx et al., 2009): “Enkel ‘oud bos locaties’ 

of bossen met een oude bestandsleeftijd voldoen aan de voorwaarden voor habitattype 

9190.” Om na te gaan of aan de voorwaarden gesteld aan de bos- en/of bestandsleeftijd 

wordt voldaan, worden twee gebiedsdekkende kaartlagen voor Vlaanderen 

geraadpleegd: 

 Voor de bosleeftijd (bosconstantie = hoe lang is een bepaald gebied onafgebroken 

bos geweest) wordt de bosleeftijdskaart gebruikt (De Keersmaeker et al., 2001) als 

referentie, waarbij enkel de bosleeftijdsklassen ‘permanent bebost sinds 1775’ 

(Blklasse = 11) en ‘permanent bebost sinds 1775 of ontstaan tussen 1775 en 1850’ 

                                                      
24 De in juli 2014 nieuw verschenen gecombineerde versie van de Habitatkaart en de BWK, met name de 

BWK - Habitatkaart v2.2 - toestand 2014, toont geen verschillen met de habitatkaart versie 5.2 ter hoogte 

van het plangebied. 

25 Het betreft biotopen die niet opgenomen zijn in de Bijlage I van de habitatrichtlijn maar die in Vlaanderen 

wel een bescherming genieten, onder andere via de regelgeving rond het verbod en de vergunningsplicht 

voor vegetatiewijziging. Gezien deze wetgeving gebruik maakt van de karteringseenheden van de 

Biologische waarderingskaart zijn ze ook in termen hiervan gedefinieerd. 
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(Blklasse = 12) voldoen aan de voorwaarde voor ‘oud bos’. Kaart 19 geeft weer dat de 

uitbreidingszone pas later werd bebost. 

 Voor de bestandsleeftijd (hoe oud is het bosbestand) wordt de bosreferentielaag 

gebruikt (Aminal, Afdeling bos en groen 2001) als referentie, waarbij enkel de 

bosontwikkelingsklassen ‘oud’ (ONTklasse = 13) en ‘ongelijkjarig bos’ (Blklasse = 14) 

voldoen aan de voorwaarde voor bestandsleeftijd. Uit Kaart 20 blijkt dat de bestanden 

binnen de uitbreidingszone niet aan de criteria voor bossen met een oude 

bestandsleeftijd voldoen. Het betreft in hoofdzaak ‘middeloud naaldhout’ (20-60j). 

 

6.7.7.2 Potenties voor de ontwikkeling van Europese habitats in de uitbreidingszone 

De talrijke aanwezigheid van Blauwe bosbes in de kruidlaag, de relicten van Struikhei die 

op een paar plaatsen verspreid in de uitbreidingszone worden aangetroffen en het feit dat 

– ondanks de afwezigheid van beheer en de aanwezigheid van het naaldhout in de 

bovenetage – de verruiging in de uitbreidingszone nog beperkt is26, doet al vermoeden 

dat de bodem in het studiegebied zeer voedselarm is. Uit de bodemkaart (Kaart 6) blijkt 

dat het hier droge tot vochtige zandbodems betreft, met een gedeelte profielloze 

zandduin. 

 

Het IHD-rapport en de potentiekaarten in bijlage van dat IHD-rapport (ANB, 2012) geven 

in de uitbreidingszone goede potenties aan voor de ontwikkeling van de volgende 

habitattypes: 

 4030 Droge Europese heide  

 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 

submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

 9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur 

 

Specifiek ter hoogte van de profielloze landduin, goede potenties voor: 

 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen 

 

De potenties voor de ontwikkeling van het habitattype 2310 op de profielloze landduin in 

de uitbreidingszone wordt geïllustreerd door aanwezigheid van het habitattype 2310 in 

Klein Hengel, op 300m ten westen van de uitbreidingszone, gelegen op dezelfde 

landduin.  

 

De aanwezigheid van Blauwe bosbes in de BWK-vlakken 2, 3 en 5 t.e.m. 10, de relicten 

van Struikhei die werden aangetroffen op een aantal locaties in het gebied27, maakt dat er 

actueel, onder naaldhoutaanplant en zonder beheer gericht op de ontwikkeling van heide, 

twee habitattypische soorten van het habitattype 4030 aanwezig zijn in het gebied. Gelet 

op het feit dat Struikhei bovendien een langlevende zaadbank vormt, vermoeden we dat 

                                                      
26 Wordt weerspiegeld o.a. in relatief beperkte aanwezigheid van Adelaarsvaren en zeer beperkte 

aanwezigheid van braam. 

27 Relicten van Struikhei werden aangetroffen in KE4, 5, 6 en 9, maar waarnemingen zijn het gevolg van een 

snelle survey, de hele oppervlakte van het plangebied werd niet systematisch onderzocht op de 

aanwezigheid van de soort. 
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er in de uitbreidingszone belangrijke potenties zijn voor de ontwikkeling van het 

habitattype 4030, mits een goed omvormingsbeheer (kappen en verwijderen naaldhout 

en exoten, verwijderen en afvoer van de strooisellaag). 

 

De bodem en de aanwezigheid van elementen van zure Struisgrasvegetaties op zure 

bodem (BWK-code ha) in het noorden van de uitbreidingszone wijzen op potenties voor 

het habitattype 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van 

berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) in de 

uitbreidingszone. Dit habitattype omvat alle soortenrijke, gesloten graslandvegetaties op 

zure bodems (Decleer, 2007). Door verruiging en struweelvorming ontbreken actueel de 

habitattypische graslandsoorten en kan niet gesproken worden van habitattype 6230. 

 

Wat de potenties voor een goed ontwikkelde vorm van het habitattype 9190 betreft, 

dienen twee kanttekeningen te worden gemaakt (T’jollyn, 2009).  

De bosconstantie, die slaat op de periode dat een perceel bebost is, moet minstens 200 

jaar zijn om te komen tot een goede staat van instandhouding voor het criterium 

bosconstantie in het geval van het habitattype 9190. Zoals besproken onder §6.7.7.1 

werd de uitbreidingszone pas recenter bebost en voldoet actueel nog niet aan de criteria 

oud bos locaties of bossen met een oude bestandsleeftijd om gekarteerd te kunnen 

worden als habitattype 9190. Op de Ferrariskaart (1777) en op de Vandermaelenkaart 

(1846-1854) is het plangebied nog gelegen in onontgonnen heidegebied (zie discipline 

landschap). Pas in de tweede helft van de 19
de

 eeuw werd het plangebied bebost om aan 

de vraag naar mijnhout te kunnen voldoen. 

Een ander criterium voor bossen is het minimum structuurareaal, dit is de oppervlakte 

die noodzakelijk is om alle ontwikkelingsfasen van het betreffende bostype te kunnen 

omvatten en bedraagt 50 ha28 voor de bossen van het habitattype 9190. Het plangebied 

is echter volledig omgeven door infrastructuur (E314, op- en afrittencomplex, 

Wagemanskeel, rotonde) en de totale beschikbare oppervlakte binnen deze harde 

barrières bedraagt nog geen 20 ha. 

Abiotisch gezien zijn de potenties voor de ontwikkeling van het habitattype 9190 

aanwezig in de uitbreidingszone. De aaneengesloten potentiële oppervlakte is 

echter te beperkt en geïsoleerd (geen aansluiting bij habitats in de nabije omgeving 

mogelijk door harde barrières) om te komen tot een goede staat van instandhouding voor 

dit habitattype. 

 

6.7.8 Natuurverbindingen in de omgeving van het plangebied 

Onmiddellijk ten noorden van de uitbreidingszone ligt de berm van de E314, de bermen 

langs weerszijden van de E314 tussen het bos- en heidegebied van Hengelhoef en de 

Bodembossen van het Nationaal Park hoge Kempen werden in het Ruimtelijk 

Structuurplan van de Provincie Limburg (gecoördineerde versie september 2012) 

geselecteerd als droge natuurverbinding (voor terrestrische soorten) (provinciale 

natuurverbinding n° 23). 

Het kolenspoor verbindt Park Midden Limburg met het Nationaal Park Hoge Kempen 

(provinciale natuurverbinding n° 24). De spoorwegbermen, met kleine 

                                                      
28 Deze oppervlakte varieert van 10 ha (voor o.a. essenbronbos en elzenbroekbossen) tot 50 ha voor 

bostypen met lichtboomsoorten, die grote verjongingsopeningen vereisen (b.v. eiken-berkenbos). 
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landschapselementen en de buffergebieden langs het kolenspoor vormen een droge 

natuurverbinding die via de bossen ten noorden van Horensberg en de Zonhoverheide 

loopt. Het kolenspoor maakt een bocht in de omgeving van het plangebied: het gaat eerst 

onder de E314 door en ligt daar een 500-tal m ten oosten van het plangebied, wat verder 

ter hoogte van Zonhoverheide ligt het kolenspoor een 400-tal m ten zuiden van het 

plangebied. Een uitloper van natuurverbinding n° 24 loopt verder van het deelgebied 3 

Teut-Tenhaagdoornheide van de SBZ-H BE2200031) naar het Vijvergebied Midden 

Limburg (deelgebied 1 van dezelfde SBZ-H) via de Slangebeek. 

Vermelden we ook nog dat op zo’n 2,6 km ten westen van het plangebied sinds 1999 een 

ecotunnel (met dimensies 3x5x46m) onder de E314 ligt die het natuurreservaat De Teut 

met Tenhaagdoornheide verbindt (Adriaens et al., 2004). 

 

6.7.9 Fauna 

De uitbreidingszone maakt geen deel uit van de Faunistisch Belangrijke Gebieden in 

Vlaanderen. Op minder dan 100 m ten westen van de uitbreidingszone, aan de andere 

kant van de Wagemanskeel (N726), is wel een faunistisch belangrijk gebied aangeduid. 

Dit komt grotendeels overeen met het GEN ‘Teut-Tenhaagdoornheide’. 

 

Wat de faunawaarnemingen (met uitzondering van de vleermuizen, waarvoor een aparte 

studie werd uitgevoerd) betreft, werd niet alleen gekeken naar de soorten in de 

uitbreidingszone, maar ook in de omgeving ervan (zie Figuur 6.51). De beschikbare 

waarnemingen op de site waarnemingen.be in de periode van juni 2004 tot en met juni 

2014 werden geraadpleegd. 

 

 

Figuur 6.7.17 Perimeter waarbinnen faunawaarnemingen worden beschouwd in de omgeving van 

de uitbreidingszone. 

 

6.7.9.1 Erkenningsdossier Vlaams natuurreservaat ‘De Teut’ 

Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 6.7.4 
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6.7.9.2 Vleermuizen 

Aangezien de uitbreidingszone mogelijks van betekenis kan zijn voor vleermuizen en bij 

gebrek aan informatie m.b.t. vleermuizen werd in het kader van voorliggend 

milieueffectenonderzoek een bijkomend vleermuizenonderzoek29 verricht naar het 

voorkomen van vleermuizen binnen in het gebied tussen de E314, de Wagemanskeel 

met rotonde en de bestaande site van Essers en de waarde van dit gebied voor 

vleermuizen, alsook welke potenties de uitbreidingszone heeft voor 

vleermuizenpopulaties.. Zoals hoger aangegeven maakt de uitbreidingszone deel uit van 

het Habitatrichtlijngebied BE2200031 ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, 

Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’. Ongeacht of de 

uitbreidingszone deel uitmaakt van een Speciale Beschermingszone van het Natura2000-

netwerk (i.e. vogel- en habitatrichtlijngebieden), zijn er in Bijlage IV van de Europese 

Habitatrichtlijn soorten opgenomen die een striktere soortenbescherming kennen, 

waaronder vleermuizensoorten.  

Het is in kader van deze soortenbescherming zoals gekaderd door de Europese 

Habitatrichtlijn van belang te onderzoeken of een betekenisvolle aantasting op 

vleermuizensoorten en –populaties mogelijks te verwachten is door het voorgenomen 

plan. Hieronder worden de bevindingen van het vleermuizenonderzoek weergegeven in 

functie van inzicht in de referentiesituatie. Een terreininventarisatie in het voorjaar van 

2014 maakte deel uit van het vleermuizenonderzoek.  

 

6.7.9.2.1 Functies in ecologie van vleermuizen 

Vleermuizen hebben een complexe ecologie en ze gebruiken het landschap voor heel 

verschillende deelfuncties. Ze horen dan ook niet thuis in één biotooptype, maar 

gebruiken het volledige landschap, met inbegrip van menselijke structuren. Dit complexe 

landschapsgebruik is ten dele door oorzaak van de sterke achteruitgang in de afgelopen 

eeuw en de bedreigde status van vleermuizen, anderzijds maakt het vleermuizen ook 

geschikt als indicatorsoorten voor landschappelijke samenhang en landschapsdiversiteit. 

Een locatie kan meerdere functies vervullen voor vleermuizen dewelke ondergebracht 

kunnen worden in drie categorieën: verblijfplaatsen, foerageren (jachtgebieden en 

vliegroutes) en migreren.  

Teneinde een beoordeling te kunnen doen van de mogelijke impact van het plan op elk 

van deze functies, is de beschrijving van de referentiesituatie nodig als antwoord op de 

volgende vragen: 

 Is het gebied belangrijk voor migrerende vleermuissoorten? 

 Welke vleermuissoorten foerageren in of in de nabijheid van het projectgebied? 

 Zijn er aanwijzingen voor verblijfplaatsen in de uitbreidingszone, i.c. boombewonende 

kolonies? 

 

6.7.9.2.2 Landschapsanalyse en inschatting potentieel voor vleermuizen 

Op basis van desktopanalyse, kaartmateriaal en een eerste terreinverkenning overdag 

werd door de deskundige een inschatting gemaakt van het potentieel van de betrokken 

zone voor vleermuizen. Een dergelijke landschapsanalyse zorgt ervoor dat het veldwerk 

                                                      
29 Het vleermuizenonderzoek werd verricht door de deskundige Sven Verkem van N8 gvc. 
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optimaal gestuurd kan worden om openstaande vragen te beantwoorden, maar levert op 

zich op basis van expert judgement ook al een goede eerste inschatting van de waarde 

van een gebied, dewelke na veldwerk en analyse in de meeste gevallen bevestigd wordt. 

Zo gebeurde het ook in dit onderzoek.  

 

Inplanting in het landschap en bereikbaarheid voor vleermuizen 

Het gebied ligt ingesloten tussen de E314, het op- en afrittencomplex, de Wagemanskeel 

en de bestaande industriesite van de firma H.Essers. De wegen worden druk bereden en 

zorgen ervoor dat deze zone sterk geïsoleerd ligt van de rest van het natuurgebied De 

Teut. De E314 en het industriegebied vormen voor kleine en lichtschuwe soorten een 

bijna onoverkomelijke barrière. De uitbreidingszone is langs oostelijke zijde enkel te 

bereiken via de smalle zone tussen het bestaande industrieterrein en de E314 waarin het 

fietspad gelegen is en langs westelijke zijde enkel door dieren die de Wagemanskeel 

oversteken.  

 

Oostelijke verbinding 

Langsheen het fietspad ligt een smalle strip bos. Op het einde van deze zone bevindt 

zich een brede onderdoorgang onder de E314 met een ruime, onverlichte zone boven het 

fietspad. Deze onderdoorgang is daardoor potentieel goed geschikt voor vleermuizen. De 

smalle zone tussen de E314 en de bestaande industriesite bestond uit een Amerikaanse 

eikenbestand, dat recent volledig gekapt is. Er is daardoor momenteel relatief weinig 

dekking voor de vleermuizen en deze smalle strip wordt sterk verlicht, voornamelijk vanuit 

de industriesite, maar ook gedeeltelijk door de verlichting van de E314. Momenteel is de 

waarde van deze smalle strip als verbindingszone dan ook suboptimaal, vermits zelfs de 

minder lichtschuwe soorten zich bij voorkeur verplaatsen langsheen donkere vliegroutes. 

 

Westelijke verbinding 

De Wagemanskeel is een tweebaansweg, waar druk verkeer is. Vanaf de op- en afrit is 

de weg verlicht, maar tussen het op- en afrittencomplex en de rotonde op de kruising met 

de Transportlaan is de weg onverlicht. In dat gedeelte is het mogelijk dat lichtschuwe 

soorten de weg oversteken, maar met het drukke verkeer is het weinig waarschijnlijk dat 

dit een intensief gebruikte vliegroute van vleermuizen is.  

 

Er valt te concluderen dat het gebied momenteel sterk geïsoleerd is voor vleermuizen en 

dat het niet te verwachten of zelfs onwaarschijnlijk is dat het een belangrijke rol vervult 

als verplaatsingscorridor voor vleermuizen. Dit werd verder onderzocht. 

 

Inschatting van de waarde als jachtbiotoop en als verblijfplaats voor boombewonende soorten 

De uitbreidingszone bestaat grotendeels uit een relatief dicht aaneengesloten 

dennenbos, met vaak een dichte ondergroei. Verder is er ter hoogte van de 

Wagemanskeel een stukje jong, dicht aaneengesloten berkenbos. Er is weinig ruimte 

tussen de boomkruinen of eronder, waardoor alle vleermuissoorten van halfopen en van 

open milieu er geen geschikt jachtbiotoop vinden. Enkel soorten van gesloten milieus 

(bijv. Grootoorvleermuis, Franjestaart) kunnen er in de onderetage of tussen de kruinen 

mogelijks foerageren. Tegen de E314 aan zijn er een paar kleine open stukjes grasland 

en ook een smalle rand met loofhout (vooral Amerikaanse eik) waar meer ruimte is voor 
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foeragerende vleermuizen, echter op deze locaties is de geluids- en lichtverstoring van 

de E314 en het op- en afrittencomplex aanzienlijk waardoor het ook geen optimaal 

potentieel jachtbiotoop vormt. 

 

 

Figuur 6.7.18 De uitbreidingszone bestaat hoofdzakelijk uit dicht aaneengesloten dennenbos met 

weinig ruimte voor vleermuizen om te foerageren.  

 

In het gebied is een oude landduin gelegen en er zijn geen vochtige zones of 

waterpartijen in de uitbreidingszone. Met uitzondering van een smalle zone langsheen de 

E314 en het op- en afrittencomplex waar enkele Amerikaanse eiken staan met een wat 

grotere diameter, ontbreken in de volledige zone potentieel geschikte koloniebomen voor 

vleermuizen. Ook de Amerikaanse eiken bieden momenteel, op basis van een 

terreinverkenning overdag, weinig potentieel als verblijfplaats voor vleermuizen. De 

bomen zijn nog te jong en vertonen weinig holten.  

 

Vanuit deze eerste inschatting kan gesteld worden dat het gebied momenteel weinig 

potentieel heeft als jachtgebied voor vleermuizen. Het bos is te dicht voor de meeste 

vleermuissoorten en ook de vegetatiesamenstelling is suboptimaal voor vleermuizen. De 

kleine open plekken langs de noordrand zijn mogelijks interessant, maar daar is relatief 

veel geluid- en lichthinder van het verkeer op de E314 en het op- en afrittencomplex. Dit 

wordt verder nagegaan.  

Het gebied heeft bovendien weinig potentieel als verblijfplaats voor vleermuizen, de 

bomen zijn te jong en vertonen weinig holten. 

 

6.7.9.2.3 Methodiek inventarisaties vleermuizen 

Om een goed zicht te krijgen van de uitbreidingszone voor de inschatting en beoordeling 

van een mogelijke betekenis van de uitbreidingszone voor vleermuizen en de mogelijke 

impact op vleermuizen, werd de volgende onderzoeksmethode vooropgesteld:  

 Batdetector onderzoek 

 Plaatsen van automatische luisterkisten in het (vroege en latere) voorjaar om migratie 

na te gaan 
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 Inspectie van het terrein naar boombewonende kolonies (overdag). Indien er 

voldoende aanwijzingen zijn dat er kolonies voorkomen wordt een 

ochtendinventarisatie voorzien waarbij zwermgedrag wordt opgespoord30.  

 Indien uit voornoemde inventarisatie blijkt dat regelmatig Myotissoorten aangetroffen 

worden, wordt eventueel een vangsessie overwogen met mistnetten of harp-traps31. 

Hiervoor wordt dan gebruik gemaakt van een zogenaamde BatLure, een toestel dat 

ultrasone geluiden uitzendt waar de vleermuizen door worden aangetrokken.   

 

Het bat-detector onderzoek werd uitgevoerd met behulp van 2 bat-detectoren simultaan: 

een Pettersson D240X gekoppeld aan een opnametoestel die gebruikt werd om de 

frequenties rond 40kHz te scannen en een tweede toestel die ingesteld was op 20 kHz 

voor soorten met een lagere frequentie. De locatie van de waarnemingen is vastgelegd 

met behulp van een GPS (Garmin map 60CSx). Kleine afwijkingen zijn hierdoor mogelijk, 

maar deze zijn verwaarloosbaar wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat het 

bij bat-detector waarnemingen onmogelijk is om de exacte afstand tussen vleermuis en 

waarnemer vast te stellen. Men dient er wel rekening mee te houden dat bij een 

waarneming niet de locatie van de vleermuis, maar wel de locatie van de waarnemer in 

kaart wordt gebracht. Vermits de meeste vleermuizen slechts tot op een afstand van 15-

30 m hoorbaar zijn, is deze afwijking niet relevant. Bij Rosse vleermuizen is de 

detectieafstand soms 100m en kan de afwijking dus aanzienlijker zijn. 

 

Om de migratie van vleermuizen in kaart te brengen, werden 2 luisterkisten op masten 

opgesteld met een automatische bat-detector (SM2) en een microfoon ter hoogte van de 

bovenzijde van de boomkruinen (zie figuur 6.7.19) 

 Een mast (ma01) werd opgesteld centraal in de uitbreidingszone, zijnde de zone van 

de gevraagde uitbreiding naast de bestaande bedrijfssite van H. Essers 

 Een tweede mast (ma02) werd opgesteld aan de overzijde van de Wagemanskeel, 

aan de rand van de vallei van de Roosterbeek die de meest voor de hand liggende 

migratiecorridor is doorheen het natuurgebied De Teut - Tenhaagdoornheide 

De tweede mast werd geplaatst om ook inzicht te krijgen in de mogelijke functie van de 

uitbreidingszone in de ecosysteemwerking voor vleermuizenpopulaties in een ruimere 

omgeving. De masten stonden opgesteld van 27 maart 2014 tot en met 11 mei 2014. De 

maand maart en begin april behoren tot de migratieperiode, maar ook na de 

migratieperiode zijn de masten nog enige tijd blijven staan zodat ook foerageergedrag ter 

hoogte van de boomkruinen vergeleken kon worden. 

 

                                                      
30 Uit de inventarisaties blijkt dat er geen aanwijzingen zijn dat er boombewonende kolonies in het 

plangebied voorkomen. Bijkomende ochtendinventarisaties naar zwermgedrag was dus niet nodig (zie 

verder).  

31 Uit de inventarisatie blijkt dat Myotissoorten niet regelmatig aangetroffen worden. Er vangsessie was aldus 

niet nodig. 
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Figuur 6.7.19 Masten voor automatische batdetectoren voor vleermuizen 

 

Op de bovenstaande figuur is links mast 1 in het projectgebied weergegeven en rechts 

mast 2 centraal in het natuurreservaat De Teut. Beide masten stonden in een dicht 

gesloten bos met weinig ruimte voor de vleermuizen om onder de kruinen te foerageren, 

vandaar dat deze op mast werden geplaatst. 

 

 

Figuur 6.7.20 Locatie van de masten met automatische batdetectoren voor vleermuizen 

 

Er werden op drie avonden vleermuisinventarisaties uitgevoerd: 13 april, 17 mei en 31 

mei 2014. Het waren alle drie geschikte avonden voor vleermuisonderzoek met 

temperaturen > 10°C en geen regen. 

 

6.7.9.2.4 Resultaten van de automatische batdetectoren op mast 

In het begin van de meetperiode (tot 14 april 2014) werden op de mast in de 

uitbreidingszone (ma01) geen vleermuizen waargenomen, terwijl op de mast centraal in 

het reservaat (ma02) reeds verschillende vleermuissoorten werden waargenomen. 

Hoewel het niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen migrerende en jagende 
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(foeragerende) dieren, wijst het ontbreken van vleermuisactiviteit erop dat er geen 

migratie plaats vindt in de uitbreidingszone. In het natuurreservaat De Teut daarentegen 

is ook al vroeg op het jaar activiteit, vermoedelijk migratie, waar te nemen.  

Vanaf 14 april 2014 nam de activiteit in de uitbreidingszone toe, met opvallend veel 

waarnemingen van Laatvlieger en Rosse vleermuis. Beide soorten werden ook bij de 

inventarisaties waargenomen, foeragerend aan de bosrand en profiterend van de 

insecten die aangetrokken worden door de verlichting van het bestaande industrieterrein. 

Deze grote vleermuissoorten hebben een relatief grote actieradius tijdens het foerageren 

en vliegen dus ook boven het bos en boven de locatie van de mast. Bovendien hebben 

deze soorten een luide sonar (Rosse vleermuizen > 100 dB) en zijn ze op grote afstand 

hoorbaar. Waarnemingen door de automatische detector op de mast betekenen dus niet 

noodzakelijk dat die dieren ook effectief boven het bos vlogen. Lichtschuwe soorten van 

gesloten milieus (bossoorten zoals Myotis species en grootoorvleermuizen) ontbreken bij 

mast 1, maar werden wel waargenomen in het reservaat (mast 2). De Ruige 

dwergvleermuis werd op beide masten waargenomen, maar in relatief kleine aantallen en 

ook nog na de migratieperiode. Dit wijst erop dat het niet gaat om migrerende dieren, 

maar waarschijnlijk om mannetjes die residentieel zijn in ons land. 

 

 

Figuur 6.7.21 Vergelijking van de waargenomen vleermuissoorten op de twee masten met 

automatische batdetectoren. 

 

6.7.9.2.5 Resultaten van waarnemingen bij de inventarisaties 

Vliegroutes 

Er werd geen vliegroute waargenomen waarbij vleermuissoorten de Wagemanskeel over 

steken. Ten oosten van de uitbreidingszone werden aan de onderdoorgang 

(Hengelweistraat) reeds kort na zonsondergang Gewone dwergvleermuizen 

waargenomen en was er ook 1 dier dat het fietspad volgde richting de uitbreidingszone 
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(vliegroute). Toch kan niet echt gesproken worden van een vliegroute langsheen het 

fietspad en de smalle strip tussen E314 en het terrein de firma H. Essers. 

 

Foeragerende of jagende vleermuizen 

Op de avonden dat de uitbreidingszone werd onderzocht, werden centraal in de 

uitbreidingszone opvallend weinig (tot geen) vleermuizen waargenomen. Er werd in beide 

gevallen ook dwars door het dichtgegroeide bestand gewandeld, maar op 1 Gewone 

dwergvleermuis na werden daar geen waarnemingen verricht. Langs het fietspad en 

boven de toegangsweg tot de plangebied werden wel verschillende vleermuizen 

waargenomen (Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Laatvlieger). Ter hoogte 

van de kleine graslandjes tegen de E314 aan werd éénmaal een Myotis vleermuis 

waargenomen, vermoedelijk een Baard- of Brandts vleermuis. Met uitzondering van deze 

laatste zijn alle waargenomen soorten niet lichtschuw tijdens het foerageren en viel uit 

het jachtgedrag af te leiden dat de dieren net werden aangetrokken door de hoge 

insectenconcentraties ter hoogte van de bosrand naast de felverlichte bestaande site van 

H. Essers (zie Figuur 6.7.22). De verlichting van het bedrijf is tot ver in de 

uitbreidingszone (op sommige plaatsen tot 250m) waarneembaar. Ook langs de 

Wagemanskeel werden jagende Laatvliegers waargenomen in het verlichte gedeelte 

tussen het op- en afrittencomplex en de brug over de E314.  

 

 

Figuur 6.7.22 Verlichting op de bestaande bedrijfssite.  

 

Op de bovenstaande foto is de verlichting van de bedrijfssite weergegeven. In de huidige 

situatie zijn de lampen niet schuin genoeg naar beneden gericht en zorgen ze voor 

verblinding in de omgeving waaronder het fietspad. Dit schrikt lichtschuwe 

vleermuissoorten tot op grote afstand af. 

 

Buiten de uitbreidingszone aan de overzijde van de Wagemanskeel, in het 

aaneengesloten gedeelte van het natuurreservaat werd eveneens een avond 

geïnventariseerd ter referentie. Ook daar werden geen enorme aantallen vleermuizen 

waargenomen, maar toch was het opvallend dat daar in de bestanden zelf en op de 

boswegen een hogere activiteit was van Gewone dwergvleermuizen. Ook Laatvlieger en 

Rosse vleermuis werden er waargenomen, in de meer open stukken of langs de 

bosranden, maar in lagere aantallen. Verder werden er een Grootoorvleermuis (Plecotus 

species) en een Myotis species waargenomen in de wat vochtigere bosbestanden.  
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Ter conclusie kan vanuit de vleermuisinventarisaties en –waarnemingen (Verkem et al., 

2014) in en in de nabijheid van de uitbreidingszone gesteld worden dat er in vergelijking 

met de rest van het natuurreservaat De Teut (onderdeel van het habitatrichtlijngebied) 

zeer weinig activiteit van vleermuizen is in het bosbestand van de uitbreidingszone. 

Hoewel ten westen en ten oosten van de uitbreidingszone weinig waarnemingen werden 

verricht van de lichtschuwe bossoorten van de groep Myotis of Plecotus, lijkt het er toch 

op dat deze soorten in  de uitbreidingszone zo goed als afwezig zijn en iets abundanter in 

het centrale deel van het natuurreservaat aan de overkant van de Wagemanskeel. De 

waargenomen activiteit in en in de directe nabijheid van de uitbreidingszone omhelst 

enkel niet lichtschuwe vleermuissoorten die specifiek komen foerageren ter hoogte van 

de sterk verlichte bosrand grenzend aan de bestaande bedrijfssite van de firma H. 

Essers. 

 

6.7.9.3 Andere zoogdieren 

De volgende soorten werden waargenomen in de omgeving van de plangebied: Ree, 

Rode eekhoorn, Steenmarter, Wild zwijn en Hermelijn, het betreft hier allemaal niet 

bedreigde soorten volgens de beschikbare Rode Lijst van de zoogdieren (niet 

gevalideerde Rode Lijst uit 1994: Criel et al. 1994). Binnen de uitbreidingszone zelf zijn 

geen waarnemingen bekend (Bron: waarnemingen.be). 

 

6.7.9.4 Vogels 

In de uitbreidingszone werden volgende waarnemingen genoteerd: Zanglijster (in 2009), 

Zwartkop (2010), Fluiter (2010) en Gekraagde roodstaart (2012). Het betreft hier zeer 

algemene vogelsoorten die opgenomen zijn als momenteel niet bedreigd op de Rode 

Lijst van de broedvogels in Vlaanderen. 

In een ruime perimeter rond de uitbreidingszone werden de voorbije 10 jaar de volgende 

soorten waargenomen (de algemene soorten worden hier buiten beschouwing gelaten 

evenals de waarnemingen van overvliegende individuen) (tijdens de lente - zomer): 

Blauwborst, Zwarte specht, Middelste bonte specht, IJsvogel en Boomleeuwerik (dit zijn 

allemaal broedvogels van Bijlage I van de Vogelrichtlijn) en daarnaast nog Appelvink, 

Bonte vliegenvanger, Bosuil, Fluiter, Grote zilverreiger, Grauwe vliegenvanger, Grote 

gele kwikstaart, Havik Houtsnip, Keep, Koekoek, Kruisbek, Roodborsttappuit, Sijs, 

Sprinkhaanzanger en VuurgoudhaanTijdens de winter werden bijkomend nog volgende 

soorten waargenomen: Goudvink, Klapekster, Kleine bonte specht, Ooievaar en Ransuil. 

Het bosbeheerplan geeft aan dat Wespendief (Bijlage I VRL) voorkomt als broedvogel in 

Zonhoverheide, ten zuiden van de uitbreidingszone (Bruynseels et al., 2005). Het 

bosbeheerplan vermeldt verder nog een kernpopulatie van Nachtzwaluw in De Teut. 

Het betreft hier zowel soorten van droge heidegebieden en bossen op zandgrond (met 

Boomleeuwerik als typisch voorbeeld van een soort die nood heeft aan een combinatie 

van heide en bossen op droge, schrale bodems) als soorten die gelinkt zijn aan vochtige 

tot natte vegetaties van beekvalleien (alluviaal bos, ruigte, moeras), in dit geval de vallei 

van de Roosterbeek: o.a. IJsvogel, Sprinkhaanzanger en Blauwborst (Bron: 

waarnemingen.be). 

 

6.7.9.5 Amfibieën en reptielen 

In de uitbreidingszone zelf zijn geen waarnemingen van amfibieën en reptielen bekend. 

Levendbarende hagedis (zeldzaam op de Rode Lijst: Bauwens & Claus, 1996) werd 
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waargenomen in de snelwegberm in de directe omgeving van de uitbreidingszone tijdens 

de inventarisatie van fauna-elementen in de bermen van de E314 (Lambrechts et al., 

2000).  Het schraal grasland met opslag van struiken en bomen in het noorden van de 

uitbreidingszone vlakbij de E314 (BWK-vlak 4) vormt een geschikt biotoop voor deze 

soort. De soort komt ook voor in de Teut en langs de oude spoorlijn die langs 

Zonhoverheide loopt (Bruynseels et al., 2005). 

Naast Levendbarende hagedis, worden op waarnemingen.be volgende soorten vermeld 

voor de omgeving van de uitbreidingszone: Hazelworm (o.a. in Hengelhoef, zeldzaam), 

Poelkikker (soort van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn, niet opgenomen op de Rode Lijst), 

Alpenwatersalamander (o.a. in De Teut, momenteel niet bedreigd) en Vinpootsalamander 

(o.a. in De Teut, zeldzaam). Van die soorten, is ook Hazelworm te verwachten in de 

uitbreidingszone, alhoewel we moeten rekening houden met de geïsoleerdheid van de 

uitbreidingszone (omgeven door harde infrastructuur). Deze soort heeft immers een 

voorkeur voor beboste biotopen (zowel loof- als gemengd bos en broekbossen). De 

meeste dieren houden zich op in de overgangszones tussen bos en meer open 

vegetaties (grasland, heide), langs bospaden en in kapvlakten. Hazelwormen vindt men 

ook frequent langs holle wegen, houtwallen, weg- en spoorweg- en kanaalbermen, 

zandgroeven en op kalkhellingen (Bron: Hyla). 

Het bosbeheerplan vermeldt ook populaties van Rugstreeppad (zeldzaam op de Rode 

Lijst) in De Teut en langsheen de spoorlijn bij Zonhoverheide (Bruynseels et al., 2005).  

 

6.7.9.6 Ongewervelden 

Voor de beschrijving van de ongewervelden wordt gesteund op de beschikbare gegevens 

vanuit waarnemingen.be, een recent afgewerkt, maar nog niet officieel goedgekeurd 

bermbeheerplan voor de E314 (Steeman et al., 2014), opgemaakt door Natuurpunt 

Studie, het bosbeheerplan van de Stad Genk (Bruynseels et al., 2005) en enkele 

mondelinge mededelingen.  

 

Via waarnemingen.be werden volgende vlindersoorten genoteerd in de uitbreidingszone: 

Atalanta (in 2011), Klein koolwitje (2012, 2013), Dagpauwoog (2012), Bont zandoogje 

(2013) en Citroenvlinder (2013). Het betreft uitsluitend algemene soorten. 

 

In de loop van de zomer 2014 werd in de uitbreidingszone en onmiddellijke omgeving, 

met name ter hoogte van de bermen van het fietspad zowel ten westen als ten noorden 

(i.e. tussen het bedrijventerrein en de E314) van de bestaande bedrijfssite de 

aanwezigheid van de vlindersoort Spaanse vlag (Euplagia / Callimorpha 

quadripunctaria) vastgesteld. Een vijftal adulte exemplaren werden waargenomen 

(mondelinge mededeling Geert Beckers, september 2014). Er werd niet gericht gezocht 

naar rupsen, maar de aanwezigheid van een 5-tal adulten doet sterk vermoeden dat er 

ook voortplanting plaatsvindt in de uitbreidingszone en het hier om een deelpopulatie 

gaat en niet over een aantal zwervende exemplaren afkomstig van een verder afgelegen 

bronpopulatie32 (mondelinge mededeling Geert Beckers, september 2014). 

                                                      
32 De mobiliteit van de Spaanse vlag is door Van der Meulen & Groenendijk (2005) getypeerd als ‘gematigd 

gebiedsgebonden’ (klasse 3 in een indeling van 1 [zeer honkvast] tot 5 [trekvlinder]). Dit betekent dat de 

vlinders foeragerend ook buiten het rupsenbiotoop worden waargenomen en dat er in beperkte mate sprake 
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De Spaanse vlag is een opvallend gekleurde nachtvlinder die vooral overdag bij warm en 

zonnig weer actief is, veelal op beschutte plekken. Op warmere nachten komen de 

vlinders geregeld op lichtvallen af. Overdag foerageert Spaanse vlag graag op 

Koninginnekruid, wat ook een van zijn waardplanten is. De soort is langs het fietspad 

waargenomen op Koninginnekruid. ’s Nachts komt de soort goed op licht af, wat langs 

het fietspad in deze zone ook allicht het geval zal zijn. Hoewel de soort in het handboek 

voor beheerders (Van Uytvanck & Goethals, 2014) gelinkt wordt aan het Europese 

habitattype 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de 

montane en alpiene zones, is de soort niet gebonden aan één biotoop, maar heeft nood 

aan een combinatie van diverse biotopen. De vlinders prefereren warme hellingen, 

bosranden, zomen en struwelen met voldoende nectarplanten (vooral Koninginnenkruid). 

De rupsen leven op allerlei planten van vochtige, voedselrijke ruigtes33. De combinatie 

van droge, warme habitats met natte ruigten in de omgeving is ideaal (De Vries & 

Groenendijk, 2012; Adriaens et al., 2008). 

Spaanse vlag betreft een soort die is opgenomen in Bijlage II van de Habitatrichtlijn34. In 

Vlaanderen is er geen speciale beschermingszone voor Spaanse vlag opgenomen. Bij de 

eerste omzetting van de Habitatrichtlijn in Vlaamse wetgeving, werd Spaanse vlag ook 

niet opgenomen vanuit de Bijlage II als voorkomende soort in Vlaanderen. Op heden is 

deze soort wel opgenomen in Bijlage II van het Natuurdecreet (=Bijlage II Habitatrichtlijn). 

Het is een mobiele soort die namelijk pas recent in Vlaanderen verscheen. Het is ook te 

verwachten dat de soort in de toekomst grotere delen van Vlaanderen kan koloniseren.  

Opvallend is ook dat Spaanse vlag vandaag blijkbaar ook vaak voorkomt in gebieden met 

enige urbane infrastructuur (randstedelijk gebied, tuinen, spoorwegbermen). Dat hangt 

samen met het feit dat het een warmteminnende soort is. De soort breidt zijn areaal 

voornamelijk uit langs natuurlijke en antropogene, lijnvormige migratieroutes 

(bijvoorbeeld wegbermen en spoorwegen). Op zich heeft de Spaanse vlag geen 

uitgestrekte bossen nodig, maar er is wel een behoefte aan variatie in habitat door de 

verschillende eisen van vlinders (namelijk warme, zonnige bosranden) en rupsen 

(namelijk koel en vochtig bos).  

 

In een ruime perimeter rond de uitbreidingszone werden de voorbije 10 jaar de volgende 

soorten waargenomen (enkel de zeldzame en zeer zeldzame soorten worden hier 

opgesomd, hun statuut op de betreffende Vlaamse Rode Lijst wordt tussen haakjes 

weergegeven indien beschikbaar voor die soortengroep) (Steeman et al., 2014 en 

waarnemingen.be): 

                                                                                                                                                                                

is van zwerfgedrag. Zwervers worden met name in jaren met gunstige weers-omstandigheden op grotere 

afstanden van tientallen kilometers tot 100 km van hun bronpopulatie aangetroffen (De Vries & Groenendijk, 

2012). 

33 De Jong & Van Santen (2011) geven een opsomming van de meest frequent gemelde voedselplanten voor 

rupsen van Spaanse vlag: Framboos, Gewone braam, Grote brandnetel, Hazelaar, Konginnnekruid, Paarse 

dovenetel, Rode klaver, Smalle weegbree, Smeerwortel en Witte dovenetel. 

34 Het is de ondersoort rhodosensis die in Europa als ernstig bedreigd wordt beschouwd waardoor de soort 

op zich als prioritaire soort werd aangeduid. De andere ondersoorten van Spaanse vlag zijn echter niet 

ernstig bedreigd.  
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 Dagvlinders: Boswitje (met uitsterven bedreigd), Kleine parelmoervlinder (met 

uitsterven bedreigd), Bont dikkopje (kwetsbaar) en Kommavlinder (bedreigd) (Rode 

Lijst: Maes et al., 1999); 

 Nacht- en microvlinders: Spaanse vlag (soort van Bijlage II van de Habitatrichtlijn), 

Donkere wapendrager en Zeggeoermot; 

 Libellen: Venwitsnuitlibel (zeldzaam) (Rode Lijst: De Knijf, 2006); 

 Sprinkhanen en krekels: Gouden sprinkhaan (zeldzaam), Boskrekel (zeldzaam), 

Negertje (zeldzaam), Snortikker (kwetsbaar) (Rode Lijst: Decleer et al., 2000); 

 Bijen, wespen en mieren: Kruiskruidzandbij, Bergveldwesp, Rode koekoekshommel, 

Kameelhalswesp, Kleine harsbij, Brilmaskerbij, Grote veldhommel, Gehoornde 

maskerbij, Veenhommel, Reuzenhoutwesp. Het recent afgewerkte bermbeheerplan 

voor de E314 (Steeman et al., 2014), opgemaakt door Natuurpunt Studie, maar nog 

niet officieel goedgekeurd door de bevoegde administraties, vermeldt dat 

Heidezandbij en Heideviltbij werden aangetroffen in Houthalen-Helchteren aan km-

paal 22.2 in noordelijke berm onder hoogspanningskabels waar een heidevegetatie 

ontstaan is door vrijzetting omwille van veiligheidsredenen. De aanwezigheid van 

Heideviltbij wijst erop dat ook Heidezijdebij voorkomt, zonder deze gastheersoort kan 

de parasitaire Heideviltbij immers niet voorkomen. Iets verder ten westen langs de 

E314, met name ter hoogte van km-paal 23 aan de kant van Tenhaagdoornheide, 

werd de zeldzame Brilmaskerbij aangetroffen; 

 Vliegen en muggen: Roodbruine heiderouwzwever, Hoornaarroofvlieg; 

 Kevers: Hiërogliefenlieveheersbeestje. 
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6.8 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

6.8.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie strekt 

zich verder uit dan de eigenlijke uitbreidingszone. Aanpalende gebieden met een visuele 

link met de uitbreidingszone behoren ook tot het studiegebied. In onderstaande figuur 

wordt het studiegebied indicatief aangegeven. 

 

 

Figuur 6.8.1: Studiegebied discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

 

6.8.2 Landschap op macroniveau 

6.8.2.1 Landschapsatlas 

Kaart 21: Landschapsatlas 

 

Traditioneel landschap 

Volgens de Landschapsatlas behoort de uitbreidingszone tot het traditioneel landschap 

‘Mijngebied van Genk-Waterschei’. 

De structuurdragende matrix van het landschap bestaat uit: 

 een vlakke tot golvende topografie die versneden wordt door valleien; 

 uitgestrekte compartimenten van heide, bos, bewoning en industrie. 

De zichtbare open ruimte van het traditionele landschap wordt gekenmerkt door: 

 grote open ruimten in heidegebieden met een begrenzing door de topografie; 

 kleine tot middelmatige ruimten in de beboste gebieden, de valleien en de bebouwde 

zones; 

 gerichte vergezichten die bepaald worden door de topografie van het landschap. 

 

De aanwezige kleine landschapselementen hebben zowel een ecologische, 

geomorfologische als culturele betekenis. 
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Erfgoedlandschap 

Bij de opmaak van dit plan-MER is er binnen het studiegebied nog geen 

erfgoedlandschap aanwezig. Voor het gebied Hengelhoef dat – met uitzondering van de 

barrière van de autosnelweg – nagenoeg grenst aan de uitbreidingszone is echter een 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) in opmaak. Aangezien deze site deel 

uitmaakt van de definitief aangeduide ankerplaats ‘Vijver- en heidegebied rond de 

Bovenbeek van de Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’ (zie verder) zal de Provincie 

Limburg bij de opmaak van dit PRUP verplicht zijn om een erfgoedlandschap aan te 

duiden. 

 

Ankerplaats 

Op minder dan 100 m ten westen van de uitbreidingszone bevindt zich de definitief 

aangeduide ankerplaats ‘Vijver- en heidegebied rond de Bovenbeek van de Laambeek, 

Roosterbeek en Slangebeek’ (APL009). 

Deze ankerplaats wordt ter hoogte van de uitbreidingszone bepaald door het heide- en 

boslandschap van het Kempens Plateau. Het Kempens plateau wordt gekenmerkt door 

een licht golvend landschap dat ingesneden wordt door De Laam- en Roosterbeek die 

hier ontspringen. 

Bovenop het Kempens plateau strekken zich de heidegebieden Tenhaagdoornheide, De 

Teut en Molenheide uit met een afwisseling van enerzijds droge heide en anderzijds 

vochtige heide met vennen en moerassen. Zowel in Tenhaagdoornheide als in De Teut 

komen enkele landduinen voor. 

In het heidegebied overwegen naaldbossen met Grove den en Corsicaanse den. De 

blokvormige percelen met rechte dreven en afgelijnde percelen zijn relicten van de 

grootschalige bebossingsfase in de 19
de 

en 20
ste

 eeuw. 

 

Relictzone 

De uitbreidingszone overlapt met de relictzone ‘Bossen en heide van Midden-Limburg’ 

(R70045). Deze relictzone bezit een middelmatige herkenbaarheid, gaafheid en 

samenhang. Het betreft een uitgestrekt natuurgebied op het Kempens plateau, dat 

plaatselijk reliëfrijk is door de aanwezigheid van landduinen. Ook de Tenhaagdoornheide 

en de Teut behoren tot deze relictzone. Wenselijkheden voor het beleid zijn het 

tegengaan van verstedelijking aan de randen en bescherming van de autosnelweg en het 

onderling verbinden van de verschillende natuurgebieden tot één groot aaneengesloten 

gebied. 

 

6.8.3 Landschap op mesoniveau 

6.8.3.1 Landschapsatlas 

Lijn- en puntrelicten 

Er bevinden zich geen lijn- en puntrelicten in de omgeving van de uitbreidingszone. 

 

Beschermde monumenten, landschappen of dorps- en stadsgezichten 

Er zijn geen beschermde monumenten, landschappen of dorps- en stadsgezichten 

aanwezig die een visuele link hebben met de uitbreidingszone. 
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6.8.3.2 Bouwkundig erfgoed 

Er bevindt zich geen bouwkundig erfgoed in de directe omgeving van de 

uitbreidingszone. 

 

6.8.3.3 Archeologisch erfgoed 

In de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) wordt geen melding gedaan van 

archeologische vondsten binnen of in de omgeving van de uitbreidingszone. Ondanks dat 

op dit ogenblik geen archeologische vindplaatsen bekend zijn, wil dit niet zeggen dat er 

geen archeologisch erfgoed aanwezig is of kan zijn. 

 

6.8.4 Landschap op microniveau 

6.8.4.1 Historiek 

Het plangebied is ten tijde van Ferraris (1777) nog niet ontgonnen. Het betreft een 

heidegebied. De vallei van de Roosterbeek is deels ontgonnen rond Hengelhoef 

(graslanden overgaand in akkers). Stroomafwaarts van Hengelhoef is de 

Roosterbeekvallei een boslint tussen de heide. 

 

Figuur 6.8.2: Ferrariskaart t.h.v. plangebied (1777) 

 

Uit de Vandermaelenkaart blijkt dat midden 19
de

 eeuw de hoger gelegen zandgronden 

ten zuiden van de Roosterbeek bebost zijn. Stroomafwaarts komen verspreid nog enkele 

bosjes voor en verschijnen cultuurgraslanden. Deze cultuurgraslanden nemen 

stroomafwaarts sterk in omvang toe. Rond Hengelhoef zijn enkele beekbegeleidende 

graslanden herkenbaar. De belangrijkste waterpartijen bevinden zich ten noorden van de 

Roosterbeek. Het plangebied zelf is nog steeds onontgonnen heidegrond. 

Hengelhoef 
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Figuur 6.8.3: Vandermaelenkaart t.h.v. plangebied (1846-1854) 

 

Vanaf de 19
de

 eeuw begint het heideareaal geleidelijk af te nemen. De vraag naar 

mijnhout in het Luikse en het Ruhr-bekken deed grootschalige, rechtlijnige 

naaldboombestanden ontstaan. Ook de Belgische wet van 25 maart 1847, betreffende de 

gemeentelijke verplichting tot bebossing of ontginning van onbebouwd land, was een 

belangrijke drijfveer voor de bebossing van de Limburgse Kempen. Het duurde nog iets 

meer dan honderd jaar om deze bebossing volledig door te voeren. Ook het plangebied 

werd beplant met dennensoorten die op de zandige bodems snel oogstbaar hout leken 

op te leveren. 

In het begin van de 20
ste

 eeuw werden de Kempische heide- en bosgebieden massaal 

overgenomen door de steenkoolmaatschappijen. De terril van Winterslag ten zuidoosten 

van het plangebied is nog een restant van deze periode. 

Na de Tweede Wereldoorlog ging de industrialisatie verder. De grote heidegebieden in 

Midden-Limburg kregen het hard te verduren door de aanleg van een aantal grote 

verkeersinfrastructuurwerken zoals de E314 (in 1974) en het Albertkanaal (1936-39). 

Langs deze rechtlijnige verbindingen kwamen vele industrieterreinen tot ontwikkeling 

waaronder ook het bedrijventerrein aangrenzend aan de uitbreidingszone. Grote delen 

van het Kempens plateau werden omgevormd tot een nieuw stedelijk-industrieel 

landschap. 

 

6.8.4.2 Landschapskenmerken 

Kaart 22: Landschapscomposietkaart 

In de huidige situatie wordt het landschap ter hoogte van de uitbreidingszone bepaald 

door de aanwezigheid van het bedrijventerrein Genk-Noord, de autostrade E314, de 

naaldboomaanplantingen en heidegebieden. Opvallend in de omgeving zijn daarnaast 

ook de restanten van landduinen. De meeste landduinen zijn net zoals de 

uitbreidingszone beplant met Grove den en zijn door de begroeiing niet meer stuivend. 

De landduinen nemen toe in de richting van de Teut en de Tenhaagdoornheide. 

Op de landschapscomposietkaart zijn de bovenstaande landschapskenmerken ook 

aangeduid, met name: 

 historisch stabiele heide; 

 gebied met concentratie biologisch waardevolle elementen; 

 landduinen. 

Hengelhoef 
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Aan de overzijde van de E314 is historisch stabiel bos aanwezig. 

 

6.8.4.3 Landschapsbeelden 

Op de onderstaande foto’s wordt een beeld gegeven vanaf de aanpalende wegen ter 

hoogte van Essers. Langs het merendeel van de Transportlaan heeft men een volledig 

zicht op het huidige bedrijventerrein dat gekenmerkt wordt door de bedrijfshallen maar 

vooral door de geparkeerde trekkers, containers en personenwagens. In het oosten 

schermt een groenscherm de zichten op bedrijfsgebouwen af (foto 13). Vanaf de 

autostrade was de site niet zichtbaar door het groenscherm (foto 16). Dit groenscherm is 

echter recent gekapt in het kader van de bosomvorming van Amerikaanse eik naar 

Zomereik.  Hierdoor is de site momenteel wel duidelijk zichtbaar vanaf de snelweg. Op 

termijn zullen er zomereiken geplant worden waardoor de afscherming naar autostrade 

terug beter wordt. 

 

Figuur 6.8.4: Overzichtskaart foto’s landschap 

 

 

Foto 9: Wagemanskeel (noord) 

 

Foto 10: Transportlaan 
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Foto 11: Transportlaan 

 

Foto 12: Transportlaan 

 

Foto 13: Transportlaan 

 

Foto 14: Transportlaan 

 

Foto 15: Hengelweistraat 

 

Foto 16: Zicht vanaf de E314 

 

Foto 17: Fietspad 

 

 

De uitbreidingszone zelf is momenteel nog volledig bebost. De onderstaande foto’s 

geven een beeld van het bos dat bij een uitbreiding van Essers ingenomen zou worden. 

Het betreft voornamelijk een naaldbos. Maar er is ook een inmenging met inheemse 
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loofbomen aanwezig. In de onderbegroeiing zijn heiderelicten aanwezig. Deze 

vegetatietypes zijn typische landschapskenmerken voor de Kempen. 

Langsheen het fietspad zijn nog de restanten zichtbaar van de kappingen die zijn 

uitgevoerd in functie van de opwaardering van het bos na de vorige uitbreiding van 

Essers. 

Binnen het terrein zijn enkele niveauverschillen aanwezig. Zo kan er een (niet actieve) 

stuifduin waargenomen worden en ligt de snelweg ten noorden van de uitbreidingszone 

in ophoging. 

 

 

Foto 18: Naaldbos 

 

Foto 19: Inmenging met loofbomen 

 

Foto 20: Zicht op compensatiezone na vorige 

uitbreiding 

 

Foto 21: Zicht op de E314 
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Foto 22: Zicht op stuifduin 
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6.9 Mens 

6.9.1 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied van de discipline mens strekt zich verder uit dan het eigenlijke 

plangebied. In aanpalende gebieden van de uitbreidingszone kunnen ook effecten van 

het plan optreden. Het studiegebied omvat daarom de gebieden waar effecten op 

beleving, geluid, lucht, externe veiligheid, … verwacht kunnen worden. 

In onderstaande figuur wordt het studiegebied indicatief aangegeven samen met de 

recreatieve routes. 

 

 

Figuur 6.9.1: Studiegebied discipline mens 

 

6.9.2 Ruimtelijke organisatie/functies 

Kaart 3: Gewestplan 

Kaart 5: Recreatieve wandel-, fiets-, en routes 

Kaart 23: Seveso-inrichtingen 

 

6.9.2.1 Wonen 

In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn geen woningen gesitueerd. Het 

dichtstbijzijnde woongebied is op een afstand van ca. 850 m ten oosten gesitueerd. Het 

betreft een uitloper van de wijk Oud-Winterslag. 

Ten noorden bedraagt de afstand tot het dichtstbijzijnde woongebied ca. 1.400 m. In 

zuidelijke richting liggen de eerste woningen op ca. 1700 m en in westelijke richting 

liggen de eerste woningen op een afstand van meer dan 3000 m van de 

uitbreidingszone. 

 

6.9.2.2 Landbouw 

Er bevinden zich geen landbouwactiviteiten in de ruime omgeving van het plangebied. 
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6.9.2.3 Industrie 

Bedrijventerrein 

De site van het transportbedrijf Groep H. Essers aan de Transportlaan te Genk maakt 

onderdeel uit van het industrieterrein Genk-Noord. Dit industrieterrein vormt een deel van 

een hele strip van bedrijventerreinen: Genk-Noord – Hermes logistieke zone – Winterslag 

transportzone. Op deze bedrijvencluster zijn, gelet op de aanwezigheid van de 

overslagterminal en de vlotte ontsluiting naar het hoofdwegennet, in hoofdzaak bedrijven 

gevestigd die zich richten op transport, distributie en logistiek. 

Seveso-inrichtingen 

Essers Logistics Company, aanpalend aan de uitbreidingszone, beschikt momenteel over 

een opslagplaats voor gevaarlijke Seveso-producten. De hoeveelheden gevaarlijke 

stoffen waarvoor het bedrijf momenteel vergund is, maken van de inrichting een lage 

drempel Seveso-inrichting met alle verplichtingen die het Samenwerkingsakkoord van 21 

juni 1999 (is de omzetting van de Seveso II-richtlijn) oplegt. 

Op ca. 1.7 km ten zuiden bevindt zich H. Essers Company, dit is een hoge drempel 

Seveso-bedrijf. 

 

6.9.2.4 Recreatie 

Het dichtstbijzijnde recreatiegebied is vakantiepark Hengelhoef dat gelegen is aan de 

overzijde van de hoofdweg E314 (zie Figuur 6.9.1). 

Doorheen de uitbreidingszone lopen volgende recreatieve routes: 

 Fietspad tussen knooppunten 74 en 79 (zie Figuur 6.9.1) van het Limburgs 

fietsroutenetwerk) maakt deel uit van de fietssnelweg tussen Genk-Noord en Neerpelt 

(38 km) over de oude spoorwegbedding; 

 Daarnaast is het traject ook een onderdeel van de route Groenmetropool. Deze 250 

km lange en samenhangend bewegwijzerde fietsroute verbindt de voormalige 

mijnbouwplaatsen van de noordelijke Euregio grensoverschrijdend. 

 

 

Figuur 6.9.2: Traject van de fietsroute Groenmetropool 

 

 Het fietspad langs de huidige bedrijfssite van Essers is in het Gemeentelijk Ruimtelijk 

Structuurplan van Genk aangeduid is als recreatieve langzaamverkeersverbinding 

binnen de gewenste ruimtelijke structuur. 
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 Ruiterpad (tussen knooppunten 110 en 112 van het ruiter- en menroutenetwerk 

Limburgse Kempen). Onder de rotonde Transportlaan-Wagemanskeel is 2 jaar 

geleden door het Agentschap Wegen en Verkeer een ruiter(- en fiets)tunnel 

gerealiseerd om een veilige doorsteek van de Teut naar Hengelhoef te kunnen 

realiseren; 

 Mountainbikeroute (deel uitmakend van het mountainbikenetwerk Midden-Limburg) 

die eveneens gebruik maakt van de recent aangelegde tunnel. 

 Ter hoogte van de uitbreidingszone is geen bestaande wandellus gelegen, maar het 

fietspad doorheen de uitbreidingszone maakt deel uit van de lange-afstandswandeling 

De Wijers. 

 

  

Figuur 6.9.3: Beelden van de recreatieve route ter hoogte van de uitbreidingszone 

 

6.9.3 Omgevingskwaliteit 

6.9.3.1 Geluid 

Voor de beschrijving van de huidige situatie van het geluidsklimaat wordt verwezen naar 

de discipline geluid (paragraaf 6.3). 

 

6.9.3.2 Lucht 

Voor de beschrijving van de huidige situatie van het luchtkwaliteit wordt verwezen naar 

de discipline lucht (paragraaf 0). 

 

6.9.3.3 Trillingen 

Het vrachtverkeer afkomstig van Essers en het industrieterrein Genk-Noord kan trillingen 

veroorzaken. Omdat in de omgeving van het plangebied geen woongebied gelegen, 

treedt er echter geen trillingshinder op.   

 

6.10 Huidige vergunde situatie van H. Essers 

6.10.1 Infrastructuur 

Aangrenzend aan de uitbreidingszone bevindt zich de hoofdzetel van H. Essers. Het 

terrein is volledig in gebruik. Op deze site is ca. 13,8 ha verhard en bevindt zich ca. 5,8 

ha gebouwen. Op de bestaande site bevindt zich het Europees cross dock (hallen 6A en 

6B) en hier werd recent het grootste deel van de conventionele magazijnen omgebouwd 

voor farma. Het verbouwen van de laatste twee hallen is voorzien voor 2014. Rond de 
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gebouwen zijn parkeerplaatsen voor vrachtwagens voorzien, in afwachting van hun 

nieuwe lading. 

 

6.10.2 Afwatering 

Het merendeel van de huidige bedrijfssite is bebouwd of verhard met een asfalt- of 

klinkerverharding. De randzone van de parking voor personenwagens is aangelegd in 

waterdoorlatende materialen. 

Het hemelwater dat van de verharde oppervlaktes op de huidige bedrijfssite afstroomd, 

wordt niet hergebruikt. Er is geen hemelwaterput aanwezig. Al het opgevangen 

hemelwater wordt afgevoerd naar 2 infiltratiebekkens die aangelegd zijn in het 

noordoosten en het zuidwesten van het terrein.  

De infiltratiebekkens hebben de volgende dimensies: 

 infiltratiebekken 1:  

- volume = 1.584 m³ 

- oppervlakte = 1.780 m² 

 

 infiltratiebekken 2:  

- volume = 1.859 m³ 

- oppervlakte = 1.590 m². 

 

6.10.3 Stedenbouwkundige vergunningen 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van alle stedenbouwkundige 

vergunningen die aangevraagd werden voor het terrein met de hoofdzetel van H. Essers. 

Opgemerkt dient te worden dat hal 7, waarvan sprake, zich niet bevindt op deze site, 

maar aan de overzijde van de Transportlaan. 

 

Tabel 18: Overzicht stedenbouwkundige vergunningen 

Datum Site Genk Transportlaan – Hallen 1 tem 6 en hal 7 

29/06/1988 Ontbossing, reliëfwijziging en oprichten van 2 opslagplaatsen + Bureelgebouw (hal 

1 en 2) 

07/12/1988 Ontbossen 

23/08/1989 Oprichten van twee opslaghallen (hal 3 en 4, smalle versie) 

16/08/1990 Oprichten van een loods (hal 4, brede versie) 

05/08/1992 Uitbreiden van een industriële loods (hal 5) 

02/06/1993 Oprichten van opslagloodsen (hal 7) 

30/03/1994 Het uitbreiden van opslagloodsen met kantoorgebouw + werkplaats (garage) 

07/08/1996 Het oprichten van een bureelgebouw 

11/11/1998 Plaatsen van vakwerkpyloon en technische kast 

16/06/1999 Regularisatie: bestemmingswijziging van bureel naar conciërgewoning 

19/09/2001 Plaatsen van een mast met antennes en bijhorende technische apparatuur 
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Datum Site Genk Transportlaan – Hallen 1 tem 6 en hal 7 

18/02/2004 Uitbreiden garage en bedrijfshal, aanleg personeelsparking en aanpassen 

bufferbekken 

15/09/2005 Uitbreiding garagehal 

29/11/2005 Regulariseren opleidingsgebouw, lichtmasten, sprinklertanks, HS-cabines en 

inkuiping stookolietanks 

12/06/2006 Verbouwen van een magazijn (hal 3) 

13/09/2006 Uitbreiden van bestaand magazijn (hal 7) 

24/01/2007 Uitbreiden van de burelen
35

 

27/02/2007 Regularisatie kantine en sanitair 

13/03/2007 Aanleggen berm als groenbuffer 

12/09/2007 Uitbreiden pomplokaal 

06/02/2008 Uitbreiden van magazijn (hal 6) 

16/02/2011 Slopen bestaand portierslokaal, bouw nieuw portiekerslokaal, sanitair blok en 

serverlokaal, regularisatie nieuwe in- en uitrit, gewijzigde inplanting bufferbekken 

23/03/2011 Bijbouwen van magazijn tussen 2 bestaande magazijnen (hal 3 en 4) 

23/03/2044 Uitbreiden opleidingsruimte 

13/09/2012 Uitbreiden hal 6 (216 m² heating zone)
36

 

25/09/2012 Bouwen kantoor half 3, regularisatie brandwand hal 3 en 4 en uitbreiding 

personeelsparking 

26/09/2012 5 dockshelters, prefab-bureelunit en mazouttank 

27/06/2013 Plaatsen van lichtreclame op hal 4 

13/11/2013 Verbouwen hal 5: 2 laadkades + 1 binnenpoort 

 

6.10.4 Milieuvergunningen 

De volgende milieuvergunningen werden afgeleverd: 

 Besluit d.d. 31/01/1990 van het college van burgemeester en schepenen inzake de 

exploitatie van een inrichting voor goederenbehandeling uitgerust met opslagplaatsen 

voor kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen (meer dan 5.000 kg), een 

opslagplaats voor 30.000 l stookolie en een koelinstallatie, voor een termijn die 

verstrijkt op 01/09/2011; 

 Besluit d.d. 15/07/1992 van het college van burgemeester en schepenen voor het 

uitbreiden van de bestaande inrichting voor goederenbehandeling met opslagplaatsen 

voor kunststoffen en voorwerpen uit kunststoffen, opslagplaatsen voor rubber, 

stookinstallaties, vaste inrichtingen voor het laden van accumulatoren d.m.v. 

toestellen en de lozing van huishoudelijk afvalwater voor een termijn die verstrijkt op 

01/09/2011; 

                                                      

35 Deze vergunning is vervallen. De uitbreiding is niet gebouwd. 

36 Deze uitbreiding is nog niet gebouwd. 
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 Besluit d.d. 14/07/1993 van het college van burgemeester en schepenen voor het 

uitbreiden van de vergunde inrichting met een transmissiecentrum omvattende de 

lozing van huishoudelijk afvalwater, de opslag van kunststoffen en voorwerpen uit 

kunststoffen en de opslag van rubber en voorwerpen uit rubber, voor een termijn die 

verstrijkt op 01/09/2011; 

 Besluit d.d. 10/11/1994 van de deputatie inzake de uitbreiding van het vergund 

distributiecentrum met opslagplaatsen voor ontvlambare vloeistoffen, alsook 

opslagplaatsen voor zeer giftige, ontplofbare, oxiderende, schadelijke, corrosieve en 

irriterende stoffen, voor een termijn die verstrijkt op 01/09/2011; 

 Besluit d.d. 14/09/1995 van de deputatie voor het veranderen van het 

distributiecentrum door toevoeging van een truckcenter met bureelgebouw; 

 Besluit d.d. 15/07/2004 van de deputatie voor het veranderen (uitbreiding – wijziging – 

actualisatie) van de vergunde inrichting voor de op- en overslag van goederen voor 

derden, bestaande uit 6 magazijnen voor de opslag van gevaarlijke en niet gevaarlijke 

producten, een garage met bijhorend tankstation, een bureelgebouw en een 

opleidingscentrum (kunststofbewerking) voor een termijn die verstrijkt op 01/09/2011. 

 

In de onderstaande tabel wordt een oplijsting gegeven van de rubrieken opgenomen in 

de laatste milieuvergunning (16/02/2011) die verleend werd voor een termijn van 20 jaar. 

De bovenstaande vergunningsbesluiten werden hierdoor opgeheven. 

Rubriek Omschrijving Klasse 

3.2.2.a Lozing van 2,5 m³/u – 20 m³/dag – 4.500 m³/jaar huishoudelijk 

afvalwater 

 

3.4.1.a Lozing van 1,5 m³/u – 12 m³/dag – 2.800 m³/jaar 

bedrijfsafvalwater, afkomstig van de wasstraat voor vrachtwagens 

en afvloeiend regenwater van het tankstation voor vrachtwagens, 

via 2 KWS-afscheiders en 2 slibopvangputten in de openbare 

riolering 

 

4.5 De opslag van max. 5.000 ton niet als gevaarlijk ingedeelde 

bedekkingsmiddelen in verplaatsbare recipiënten 

klasse 2 

5.3.2 De opslag van 1.000 ton biociden klasse 2 

12.1.2.a 2 noodstroomgeneratoren met een elektrisch vermogen van 242 

kW – totaal elektrisch vermogen: 484 kW 

klasse 2 

12.2.1 2 transformatoren met een individueel nominaal vermogen van 

630 kVA en 400 kVA 

klasse 2 

12.3.2 Batterijladers: 63 x 5 kW en 19 x 2 kW – het totaal geïnstalleerd 

vermogen bedraagt 353 kW 

klasse 3 

13.3 De opslag van 2500 ton farmaceutische stoffen klasse 2 

15.1.2 Stalplaatsen in open lucht voor in totaal 650 voertuigen waarvan 

200 trekkers, 300 opleggers en 150 wisselbakken 

klasse 2 

15.2 Een werkplaats voor motorvoertuigen uitgerust met 8 

schouwputten 

klasse 3 

15.4.1 1 binnen en 1 buitenwasstraat voor het wassen van gemiddeld 15 klasse 3 
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Rubriek Omschrijving Klasse 

en max 50 voertuigen per dag 

16.3.1.2 Een totaal geïnstalleerde drijfkracht van 400 kW: compressoren (1 

x 10 kW, 16 x 1,5 kW, 4 x 2 kW en 1 x 3 kW), airco’s (40 x 5 kW 

en 20 x 3 kW), koelinstallaties (2 x 35 kW en  1 x 25 kW) 

klasse 2 

16.7.3 De opslag van 2000 l gassen in verplaatsbare recipiënten en de 

opslag van drijfgas in spuitbussen met een hoeveelheid van 

20.000 l 

klasse 1 

17.2.1 De opslag van met name genoemde stoffen uit deel 1: 

 Zeer licht ontvlambare vloeibare gassen en LPG: 10 ton 

 Gasoliën (stookolie en diesel als brandstof: 205,3 ton 

Volgens deel 2 van bijlage 6: 

 Zeer giftig: 19 ton 

 Giftig: 195 ton 

 Oxiderend: 195 ton 

 Ontvlambaar: 2.000 ton 

 Licht ontvlambare vloeistoffen: 2.000 ton 

 Zeer licht ontvlambare vloeistoffen: 40 ton 

 Milieugevaarlijke met R50: 195 ton 

 Milieugevaarlijke met R51/R53: 495 ton 

klasse 1 

17.3.2.3 De opslag van max. 110 ton giftige producten klasse 1 

17.3.3.3 De totale opslag bedraagt max 30.000 ton waarvan max 5.000 ton 

schadelijke producten, max. 15.000 ton corrosieve producten en 

max. 10.000 ton irriterende producten 

klasse 1 

17.3.6.3 De opslag van max 5.000.000 l P3-producten in verplaatsbare 

recipiënten 

klasse 1 

17.3.7.3 De opslag van in totaal max 10.000.000 l P4-producten, waarin 

begrepen: 10.000 l motorolie in bovengrondse houder, 30.000 l 

aflaatolie in ondergrondse dubbelwandige houder, 5.000 l 

achterbrugolie in bovengrondse houder, 5.000 l versnellings-

bakolie in bovengrondse houder, 2.430 l motorolie in 

bovengrondse houder, 4.000 l oliën in verplaatsbare recipiënten 

klasse 1 

17.3.8.3 De opslag van max 750 ton milieugevaarlijke stoffen klasse 1 

17.3.9.3 3 verdeelslangen voor diesel en 1 voor rode mazout klasse 1 

17.4 De opslag van max 2000 kg bij titel I van het Vlarem bedoelde 

gevaarlijke stoffen 

klasse 3 

19.6.1.b De opslag van 200 ton hout in open lucht klasse 3 

21.3 De opslag van max 500 ton kleurstoffen en pigmenten in 

verplaatsbare recipiënten 

klasse 2 

23.2.2.a Een opleidingscentrum kunststofverwerking uitgerust met 

meerdere kunststofbewerkingstoestellen met een geïnstalleerde 

klasse 2 
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Rubriek Omschrijving Klasse 

totale drijfkracht van 288 kW 

23.3.2.a De opslag van 7000 ton kunststoffen verdeeld over diverse hallen klasse 2 

26.2 De opslag van max 100 ton lijmen klasse  2 

29.5.2.1.a Het gebruik van meerdere metaalbewerkingstoestellen met een 

totaal vermogen van 10 kW 

klasse 3 

29.5.7.1.a.1° Een ontvettingsbad in garage met een inhoudsvermogen van max. 

600 l 

klasse 3 

31.1.2.a 2 dieselmotoren voor de aandrijving van de noodstroom-

generatoren van 484 kW, 2 dieselmotoren voor de aandrijving van 

de sprinklerinstallatie van 160 en 244 kW 

klasse 2 

33.4 De opslag van 100 ton papier in een lokaal klasse 2 

34.3 De opslag van 15.000 reinigingsmiddelen in verplaatsbare 

recipiënten 

klasse 2 

36.4 De opslag van 100 ton rubberbanden in open lucht klasse 2 

41.5 De opslag van 2.500 ton textielwaren klasse 3 

43.1.2.a Verwarmingsinstallaties met een totaal geïnstalleerd 

warmtevermogen van 4.960 kW 

klasse 2 

44.3 De opslag van 50 ton vetten, wassen, oliën of andere niet-eetbare 

vetstoffen 

klasse 2 

52.2.1 De lozing van sanitair afvalwater van de hallen 1, 2, 3, 4 en 5 via 

een septische put met een overloop naar een bezinkingsput 

klasse 3 

 

6.10.5 Ruimtelijk veiligheidsrapport. 

Op de site van H. Essers worden gevaarlijke Seveso-producten opgeslagen. Omdat de 

opslagcapaciteit van bepaalde categorieën aan gevaarlijke stoffen de laagste drempel 

van de Seveso-richtlijn overschrijdt, is het bedrijf H. Essers Logistics een lage drempel 

Seveso-bedrijf. Er werd reeds een veiligheidsstudie opgesteld. In deze studie werd 

onderzocht in welke mate de aanwezigheid van de Seveso-producten risico’s op zware 

ongevallen veroorzaakt. Uit de studie blijkt dat het plaatsgebonden mensrisico voor de 

verschillende iso-risicocontouren voldoet aan de in Vlaanderen van toepassing zijnde 

risicocriteria. Op basis van de resultaten van de veiligheidsstudie en de getroffen 

preventieve maatregelen kan gesteld worden dat de risico’s op zware ongevallen ten 

gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen tot een aanvaardbaar niveau 

herleid zijn. 
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6.11 Ontwikkelingsscenario’s 

Als ontwikkelingsscenario wordt vooreerst globaal de autonome evolutie beschouwd. 

Hierbij worden de toekomstige milieuomstandigheden ingeschat op basis van huidige 

tendensen, wetgeving en beleidsvoornemens. Dit scenario is slechts een inschatting van 

de toekomstige situatie en komt aan bod bij de verschillende milieudisciplines. 

Enkele relevante autonome ontwikkelingen zijn: 

 De verbetering van de waterkwaliteit door verdere zuiveringen om de 

waterkwaliteitsdoelstellingen te behalen; 

 Een toename van het personenverkeer met toename van het fileprobleem; 

 Een verbetering van dieselmotoren door de Europese regelgeving met stillere en 

zuiverdere motoren als gevolg; 

 Een verhoging van natuurwaarden door spontane ontwikkelingen. 

 

Voor de disciplines mobiliteit, geluid en lucht is een referentiesituatie 2020 beschreven 

die rekening houdt met een toename van het verkeer en een afname van emissiefactoren 

voor wegverkeer. 

 

Daarnaast zijn volgende ontwikkelingen relevant die voortvloeien uit eerdere 

beleidsbeslissingen (de zgn. ‘gestuurde ontwikkelingen’). 

In volgende paragrafen worden volgende ontwikkelingsscenario’s toegelicht: 

 BPA ‘Mijnterrein Winterslag Transportzone en Groenpark’; 

 Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk; 

 Provinciaal RUP Hengelhoef; 

 Geplande windturbines op bestaande site H. Essers en nabije omgeving; 

 Mobiliteitsplan Genk; 

 Mobiliteitsplan Zonhoven; 

 Streefbeeld N726; 

 Goederenspoorverbinding; 

 De Wijers; 

 Managementplannen instandhoudingsdoelstellingen (IHD’s); 

 Geïntegreerd beheerplan Teut-Tenhaagdoornheide gebieden ANB; 

 Bermbeheerplan E314. 

 

6.11.1 BPA ‘Mijnterrein Winterslag Transportzone en Groenpark’ 

Volgens de bestemmingen van het gewestplan bestaat Hermes Logistieke zone uit 79 ha 

logistieke zone en 118 ha industriegebied (inclusief sporenbundels). De logistieke zone is 

samen met het industriegebied van 6 ha ten noorden van de Noordlaan opgenomen in 

het BPA ‘Mijnterrein Winterslag, Transportzone en Groenpark’ (deelgebied 36 op Figuur 

6.11.1). De KMO-zone is in dit BPA bestemd als zone voor logistiek en het 

industriegebied als zone voor logistiek ondersteunende functies. Deze terreinen zijn 

volledig ingenomen. Het noordelijk deel is ingenomen als groenpark met recreatieve 

faciliteiten, terril van Winterslag. 
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Figuur 6.11.1: Situering van de BPA’s van Genk 

 

6.11.2 Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk 

Hasselt-Genk is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geselecteerd als 

regionaalstedelijk gebied. De afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied moet 

toelaten om een onderscheid te maken tussen het stedelijk gebiedbeleid (binnen de lijn) 

en het buitengebiedbeleid (buiten de lijn). 

In juli 2010 werd door RWO - Afdeling Ruimtelijke planning een afbakeningsvoorstel van 

het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk uitgewerkt. Dit voorstel van afbakening 

voorziet in de ruimtelijke vertaling van het stedelijk gebiedbeleid en omvat in eerste 

instantie (delen van) de gemeenten Diepenbeek, Hasselt, Genk en Zonhoven en omvat 

bestemmingswijzigingen op het vlak van stedelijk wonen, werken en handel, stedelijk 

open ruimte functies, toeristisch recreatieve functies en stedelijke ontsluitings-

infrastructuur. 

In 2013 is het proces (plan-MER en GRUP) heropgestart en is de afbakeningslijn 

aangepast. 

De Vlaamse regering heeft op 20 juni 2014 het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt - Genk definitief vastgesteld.  In de 

beslissing van 6 december 2013 (voorlopige vaststelling van het GRUP voor afbakening 

Hasselt-Genk) heeft de Vlaamse Regering de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening 

gelast een planningsproces op te starten voor de uitbreiding van H. Essers. 

De uitbreidingszone situeert zich buiten de afbakeningslijn van regionaalstedelijk gebied 

Hasselt-Genk. Het huidige terrein van H. Essers aan de Transportlaan is wel opgenomen 

binnen deze afbakeningszone. 
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Figuur 6.11.2: Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk 

 

De afbakening van het regionaalstedelijk gebied laat toe om binnen de contour een 

stedelijk gebiedbeleid te voeren dat gericht is op het creëren van een aanbod aan 

bijkomende ruimte voor kwalitatief wonen, werken, en andere stedelijke voorzieningen, in 

relatie tot een goed functionerend openbaar vervoersnetwerk en rekening houdend met 

de aanwezige open ruimte. Buiten de contouren van het regionaalstedelijk gebied kan de 

Vlaamse Overheid dan een buitengebiedbeleid voeren waarbij eerder terughoudend 

wordt opgetreden ten aanzien van hoogdynamische, bovenlokale activiteiten die een 

mogelijke concurrentie met de stedelijke gebieden kunnen betekenen. Wonen en werken 

kunnen er blijven functioneren in de kernen en er wordt in hoofdzaak ruimte geboden aan 

landbouw, natuur en bos. Het vastleggen van de grenslijn betekent echter niet dat elke 

lokale ontwikkeling (bv. lokaal bedrijventerrein of lokaal sportterrein) onmogelijk is buiten 

de grens. 

In het GRUP worden eveneens binnen de afbakening van het regionaalstedelijk gebied 

de noodzakelijke bestemmingswijzigingen of –verfijningen doorgevoerd. Voor het terrein 

van H. Essers aan de Transportlaan is er binnen het afbakeningsproces geen 

bestemmingswijziging voorgesteld. 

Het plan-MER voor de afbakening van regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk was 

vrijwel afgerond toen de uitbreidingsvraag van H. Essers is gesteld. In het besluit van de 

Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling van het GRUP Afbakening 

regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk van 20 juni 2014 op pagina 15 is een passage 

opgenomen waarin algemeen is dat er afzonderlijke planprocessen worden gevoerd 

(waarmee onder meer wordt verwezen naar de uitbreiding voor H. Essers en het 

Economisch Netwerk Albertkanaal) die op hun beurt een vertaling zullen krijgen in een 

GRUP en andere uitvoeringsmaatregelen en dat om die reden sommige opties voor 

bedrijvigheid niet worden opgenomen in het GRUP voor het regionaalstedelijk gebied. De 

Vlaamse Regering heeft de bevoegde minister van ruimtelijke ordening bij beslissing van 
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6 december 2013 gelast een (afzonderlijk) planningsproces op te starten voor de 

uitbreiding van het logistiek bedrijf H. Essers. 

 

Hieronder worden de vooropgestelde ruimtelijke principes van het regionaalstedelijk 

gebied Hasselt-Genk aangehaald die relevant zijn voor het plangebied. 

 

6.11.2.1 Respect voor de structurerende landbouw-, natuur- en boscomplexen 

Het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk is omringd door ecologisch waardevolle 

natuur- en open ruimtegebieden. Deze elementen zullen een duidelijke rol spelen in de 

verdere afweging over het regionaalstedelijk gebied. 

 

 

 

6.11.2.2 Inzetten van de potenties van Hasselt-Genk als gedifferentieerde tewerkstellingspool 

De internationale uitstraling op de logistieke en industriële sector, geënt op de 

multimodale potenties in Midden-Limburg, dient gevrijwaard. Het benutten van de 

aanwezige bi- en multimodale potenties is essentieel om de aanwezige industriële 

activiteiten te verankeren en verder uit te bouwen zoals ook bepaald in het RSV met de 

selectie van de poort Genk als internationaal multimodaal logistiek park buiten de 

zeehavens. 

Binnen het regionaalstedelijk gebied wordt dan ook ingezet op het selectief versterken 

van die terreinen die een zeer goede bi- of multimodale ontsluiting kennen. Vanuit het 

principe van zuinig ruimtegebruik, wordt in eerste instantie gefocust op een kwalitatieve 

ontwikkeling van de bestaande terreinen, met nadruk op inbreiding en verdichting, 

eventueel herstructurering en hergebruik. Slechts in tweede instantie en voor zover in 

overeenstemming met de ruimtelijke draagkracht, komen uitbreidingsmogelijkheden in 

beeld. 

Gelet op de gewenste differentiatie van de economische structuur, wordt binnen het 

regionaalstedelijk gebied tevens ruimte voorzien voor de niet-industriële, 

publieksgenererende of personen- intensieve economische activiteiten, zoals diensten- 

en kantoorlocaties en wetenschaps- en researchparken. Ook voor deze activiteiten wordt 

een locatiebeleid gevoerd. Naast de bestaande concentraties worden uitbreidingen enkel 

voorzien op plekken die een hoogwaardige openbaar vervoersontsluiting kennen, 

waaronder de stationsomgevingen. 
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Het deelgebied Zonhoverheide is gelegen binnen het bimodaal ontsloten bedrijventerrein 

Genk-Noord en beslaat 40 ha. Het GRUP heeft voor dit deelgebied gelegen in 

ontginningsgebied met nabestemming natuurgebied de bestemming gewijzigd naar 

specifiek regionaal bedrijventerrein voor transport, distributie en logistiek. 

Voor het GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk werd een plan-MER 

(PL0120) opgemaakt waarin gegevens beschikbaar zijn voor de verwachte 

verkeerstoename voor Zonhoverheide tijdens ochtend- en avondspits. Voor de 

beoordeling van de mobiliteitseffecten (en de afgeleide effecten hiervan binnen 

disciplines lucht, geluid, flora en fauna en mens) is in het kader van de cumulatieve 

effecten rekening gehouden met de beschikbare gegevens van verkeersgeneratie door 

het bedrijventerrein Zonhoverheide. 

 

6.11.3 Provinciaal RUP Hengelhoef 

Momenteel is er een plan-MER (PL0160) lopende voor het Domein Hengelhoef, dat zich 

ten noorden van het plangebied van H. Essers bevindt, aan de overzijde van de E314. 

Domein Hengelhoef maakt deel uit van het ‘Park Midden Limburg’ een conceptbenaming 

die gegeven wordt aan de uitgestrekte groene open ruimte (bossen en heiden) centraal 

gelegen in Limburg, en waarbinnen een aantal grote toeristisch-recreatieve 

voorzieningen zijn gesitueerd zoals de domeinen Bokrijk, Kelchterhoef en dus ook 

Hengelhoef. Domein Hengelhoef vervult tevens een rol in het geheel van 

toeristischrecreatief medegebruik voor laagdynamische omgevingsrecreatie (vissen, 

wandelen, fietsen) in de natuur- en bosgebieden van het Kempens Plateau. 
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Figuur 6.11.3: Situering Domein Hengelhoef binnen het ‘Park Midden-Limburg’ 

 

Het plan voor Domein Hengelhoef omvat een dubbele doelstelling, namelijk de 

versterking van recreatie én de versterking van natuur. Dit alles in evenwicht met de 

randvoorwaarden uit de omgeving zoals daar o.a. zijn de waterkwaliteit, de 

landschappelijke- en erfgoedwaarden, het beperken van de verstoring van omwonenden, 

etc. Het eerste nevendoel is het onderzoeken van de cumulatieve effecten van de 

verschillende onderdelen van het plan. Het tweede nevendoel is het planologisch 

bestendigen van de bestaande activiteiten en elementen binnen het plangebied. 

Meer concreet betreft de finaliteit van het plan het uitwerken van een PRUP met een 

herbestemming van recreatiepark naar recreatie, groene bestemmingen (bos, natuur, 

kasteelpark), zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, publiek domein. De 

verdeling van de bestemmingen verschilt naargelang de beschouwde alternatieven. Het 

plan voor het Domein Hengelhoef is voorgesteld op de onderstaande figuur. 



 Pagina 163  BE0100.010705.0330 

 

 

Figuur 6.11.4: Planfiguur Domein Hengelhoef 

 

De uitbreiding van het Domein Hengelhoef kadert echter in het Ruimtelijk Structuurplan 

Provincie Limburg waarin Hengelhoef gesitueerd is in het toeristisch-recreatief 

kerngebied Midden-Limburg. In het toeristisch-recreatief kerngebied is een versterking 

van de toeristisch-recreatieve functie wenselijk, met respect voor de natuurlijke en 

landschappelijke waarden. 

Voor de beoordeling van de mobiliteitseffecten (en de afgeleide effecten hiervan binnen 

disciplines lucht, geluid, flora en fauna en mens) is in het kader van de cumulatieve 

effecten rekening gehouden met de beschikbare gegevens van verkeersgeneratie door 

Hengelhoef na uitbreiding. 

 

6.11.4 Geplande windturbines op bestaande site H. Essers en nabije omgeving 

Midden 2013 hebben de Genkse bedrijven H. Essers en Martens NV een milieu- en 

bouwvergunning aangevraagd voor de plaatsing van 4 windturbines. Ze zullen in de 

Genkse industriezone worden geplaatst en een opbrengst hebben die overeenkomt met 

het verbruik van 7.300 gezinnen. H. Essers en Martens NV zullen de opgewekte energie 

zelf verbruiken en de overtollige stroom doorverkopen aan energieleveranciers. 

De turbines zullen maximaal 150 m hoog en 112 m doorsnee zijn. 
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Figuur 6.11.5: Mogelijke locaties van de windturbines cf vooronderzoek 

 

Inmiddels zijn volgende vergunningen verleend: 

 De stedenbouwkundige vergunning (8.00/71016/1874.5) van 23 december 2013 

betreft 5 windturbines (WT1 tot en met W5).   

 Op 5 mei 2014 werd de milieuvergunning (AMV/000156490/1001) verkregen voor 

WT1, WT2 (beide gelegen op de bestaande site Essers), WT4 en WT5. 

 

Voor de bouw van de windturbines op het industrieterrein van Genk-Noord is een 

natuurstudie beschikbaar die de ‘Optimale invulling en uitgebreide evaluatie 

natuureffecten’ omvat.   Hierin zijn ondermeer de effecten naar vleermuizen 

beschreven.  Er werd gesteld dat voor WT1 en WT2, gepland op de bestaande site 

Essers), de vleermuisactiviteit zeer beperkt is binnen de gehanteerde bufferafstanden 

van 100m en 200m (respectievelijk de gemiddelde en worst-case verstoringsafstand die 

Peymen en Everaerts (2013) aangeven voor vleermuizen).  Milderende maatregelen naar 

vleermuizen werden daarom voor WT1 en WT2 niet noodzakelijk geacht.  Algemeen is 

wel aangegeven dat bij hoge vleermuisactiviteit de cutoff speed van de turbines verhoogd 

kan worden (omdat vleermuizen bij hogere windsnelheden minder actief zijn).   

De eventuele cumulatieve effecten van de vergunde windturbines met de geplande 

uitbreiding worden besproken in de milieubeoordeling. 

 

6.11.5 Mobiliteitsplan Genk 

Voor de bespreking van de relevante aspecten uit het mobiliteitsplan van Genk wordt 

verwezen naar Tabel 19. 

 

WT1 

WT2 

WT3 

WT4 
WT5 

WT6 
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6.11.6 Mobiliteitsplan Zonhoven 

Voor de bespreking van de relevante aspecten uit het mobiliteitsplan van Zonhoven wordt 

verwezen naar Tabel 19. 

 

6.11.7 Streefbeeld N726 

In mei 2004 werd een streefbeeldstudie afgerond voor de N726. 

Voor het deeltracé Weg naar Zwartberg – Transportlaan werden volgende 

acties/maatregelen voorgesteld: 

 opheffing van de aanliggende fietspaden + aanleg vrijliggend fietspad, ten westen van 

de weg, van Weg naar Zwartberg tot de noordelijke uiteinde van de toeristische weg 

doorheen Tenhaagdoornheide; 

 aanleg rotonde op de kruising N726 – Weg naar zwartberg + oprichting van een 

architecturale/kunstzinnige bakenconstructie, gelinkt aan het domein van 

Kelchterhoef; 

 landschappelijke uitdunning van de groene buffer ter hoogte van de Laambeekvallei + 

aanleg fietsersbrug; 

 opheffing van de beperkte parking aan het waterzuiveringsinstallatie (parkeren dient 

gebundeld te worden in Kelchterhoef); 

 supprimeren van de aansluiting Zwaluwstraat; 

 oprichting van een architecturaal scherm ter buffering naar het aanliggend 

bedrijventerrein; 

 landschappelijke uitdunning  van de groenbuffer ter realisatie van plaatselijke 

doorzichten (zichtrelaties) naar Tenhaagdoornheide, enkel in de zone waar een 

vrijliggend fietspad is voorzien; 

 aanleg rotonde op de kruising N726 – Tulpenstraat met een veilige fietsoversteek 

(bajonetprincipe) + supprimeren van de Hengelhoefdreef (aan het op- en 

afrittencomplex) met enkel een doorgang voor interventies + oprichting van een 

architecturale/kunstzinnige bakenconstructie, gelinkt aan het domein van Hengelhoef; 

 de kruisingen met de  op- en afritten van de E314 aanleggen met rotondes/lichten; 

 oprichting van een architecturale/kunstzinnige bakenconstructie, in open ruimte, 

langsheen de E314 met als thema “Park Midden Limburg”; 

 aanleg rotonde op de kruising met de Transportlaan + aanleg van een vrijliggend 

fietspad, via een fietstunnel aansluiting op de toeristisch-recreatieve route van 

Kempen en Maasland; 

 eventuele oprichting van een architecturale/kunstzinnige bakenconstructie aan de 

rotonde N726-Transportlaan met als thema “Industrie Genk-noord”. 

 

Dit werd vertaald in volgende timing: 

 Korte termijn: 

- Aanleg rotonde op de kruising met de Tulpenstraat + supprimeren van de 

Hengelhoefdreef; 

- Aanleg van rotondes of uitrusting met verkeersafhankelijke verkeerslichten op de 

op- en afrit van de E314; 



 Pagina 166  BE0100.010705.0330 

 

- Aanleg rotonde op de kruising met de Transportlaan + aanleg van vrijliggend 

fietspad met fietstunnel. 

 Middellange termijn: 

- Opheffing van de aanliggende fietspaden tussen de Weg naar Zwartberg tot aan 

de Transportlaan; 

- Aanleg vrijliggend fietspad tussen de Weg naar Zwartberg en de zuidelijke toegang 

tot de toeristische weg met veilige fietsoversteek aan de Tulpenstraat; 

- Herprofilering wandel- en fietspaden aan de dreef + herinrichting 

spoorwegoversteek. 

 

Dit leidt tot volgende voorgestelde kruispunttypologieën: 

 Kruising Tulpenstraat: 

- Type/actie: aanleg enkelstrooksrotonde; 

- Zwakke weggebruiker: aanleg vrijliggend fietspad + bajonetprincipe op de 

middengeleider; 

- Ruimte/beleving: oprichting architecturale/kunstzinnige poortfunctie met thema 

“Hengelhoef”; 

- Termijnvoorstel: korte termijn. 

 

Figuur 6.11.6: Kruispunttype Tulpenstraat 

 

 Kruising op- en afrittencomplex E314 

- Type/actie: intensiteitafhankelijk verkeerslichten geregelde kruispunten en 

middengeleider of rotondes?; 

- Zwakke weggebruiker: -; 
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- Ruimte/beleving: oprichting architecturale/kunstzinnige poortfunctie met thema 

“Park Midden Limburg”; 

- Termijnvoorstel: korte termijn. 

 

  

Figuur 6.11.7: Kruispunttype op- en afrittencomplex E314 

 

 Kruising Transportlaan: 

- Type/actie: enkelstrooksrotonde; 

- Zwakke weggebruiker: aanleg vrijliggend fietspad in zuidelijke richting + fietstunnel, 

richting Transportlaan; 

- Ruimte/beleving: mogelijke oprichting architecturale/kunstzinnige poortfunctie met 

thema “Industrie Genk-noord”; 

- Termijnvoorstel: korte termijn. 

 

 

Figuur 6.11.8: Kruispunttype Transportlaan 
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Huidige status 

Een aantal van de voorgestelde maatregelen werden intussen uitgevoerd. De situatie is 

dat het streefbeeld voor de N726 grotendeels is uitgevoerd, evenwel met enkele 

(beperkte) wijzigingen. 

 Op de weg naar Zwartberg is zoals voorzien een rotonde aangelegd. Vanaf deze 

rotonde is een dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de N726 aangelegd tot 

voorbij de Tulpenstraat waarna een aansluiting gerealiseerd werd op de recreatieve 

fietsroute door Tenhaagdoornheide; 

 Vanaf dat punt tot aan de Transportlaan en derhalve ook over de brug van de 

autostrade zijn de langsliggende fietspaden behouden; 

 T.h.v. de Tulpenstraat is niet de geplande rotonde aangelegd, doch is het kruispunt 

beveiligd door middel van middengeleiders; 

 De rotonde voor aansluiting van de Transportlaan werd aangelegd. Het fietspad en 

fietstunnel t.h.v. de Transportlaan werd evenwel aan de oostzijde van de rotonde 

aangelegd (en niet aan de westzijde, zoals voorzien in het streefbeeld). 

 

6.11.8 Goederenspoorverbinding 

In de nabijheid van de bestaande site van H. Essers is een spoorwegterminal gelegen.  

Deze terminal ‘Genk-Goederen’ (voorheen ‘Winterslag’) is het startpunt van de 

goederenlijn naar Hasselt. Het betreft spoorlijn 21A die oorspronkelijk Hasselt met 

Maaseik verbond. 

Voor de voormalige spoorlijn 18 tussen Winterslag en Eindhoven (gelegen ten zuiden van 

het plangebied) bestaan plannen om het deel tot Neerpelt te heropenen in het kader van 

het Spartacusplan. 

Het mobiliteitsplan van Genk stelt volgende bovenlokale ontwikkelingen voor i.v.m. 

goederenvervoer via het spoor: 

 Onderzoek naar een spoorverbinding Genk – Maastricht; 

 Onderzoek naar heropening lijn 18 Genk-Goederen - Houthalen om de verbinding met 

de Ijzeren Rijn en Antwerpen te verbeteren; 

 Onderzoek naar spoorverbinding tussen Genk en Geleen via een tracé langs de E314 

om zo het spoornetwerk binnen het MHAL-gebied te versterken. 

 

6.11.9 De Wijers 

De uitbreidingszone maakt deel uit van het gebied ‘De Wijers’. Deze streek bevat naast 

zijn enorme biodiversiteit ook een grote cultuurhistorische en landschappelijke rijkdom en 

is daarenboven een toeristisch-recreatieve topregio in Limburg. Bovendien is De Wijers 

de belangrijkste economische en logistieke streek in Limburg. Het beheer gebeurt door 

Project De Wijers onder leiding van VLM. 

 

In het plan ‘Uitdagingen voor De Wijers’ zijn 4 uitdagingen geformuleerd. Relevant voor 

het uitbreidingsplan van Essers zijn de volgende uitdagingen: 

 

Uitdaging III: Schaarse ruimte slim benutten 

Ongeveer de helft van de oppervlakte binnen De Wijers is momenteel reeds bebouwd. 

Het verstedelijkt landschap zoals het nu wordt waargenomen is vaak versnipperd door 



 Pagina 169  BE0100.010705.0330 

 

infrastructuur, bedrijventerreinen, winkellinten en uitdijende residentiële bebouwing. 

Nochtans heeft de verstedelijkte mens ook een grote behoefte aan open ruimte en groen, 

dit niet alleen in de zin van ontspanning en rust, maar ook om te voorzien in essentiële 

behoefte zoals voedsel- en energieproductie. 

Het verder aansnijden van open ruimte voor harde functies zoals woningen, 

bedrijventerreinen of infrastructuur wordt door de bevolking, maar ook door de overheid 

steeds minder getolereerd. De resterende open ruimte heeft niet alleen voor de mens 

een enorme toegevoegde waarde in functie van recreatie, rust, stilte, landbouw … De 

maatschappij is ook verantwoordelijk voor het behoud en verhogen van de biodiversiteit 

van fauna en flora. De schaarse ruimte moet daarom slimmer benut worden. 

Binnen De Wijers tracht men naast de ontwikkeling van het ecologische en 

cultuurhistorische landschap ook expliciet aandacht te besteden aan het coherente en 

economisch relevante landschap. In eerste instantie zullen hiervoor de restgebieden 

binnen De Wijers geïnventariseerd worden. Vervolgens zal onderzocht worden welk 

ruimtegebruik voor deze gebieden het best aansluit bij de sociaal-maatschappelijke 

noden in het gebied en de gewenste ruimtelijke visie om op die wijze bij te dragen aan 

een versterking van het coherente landschap in De Wijers. 

 

Uitdaging IV: Evolueren naar een duurzame en welvarende regio 

In deze uitdaging wordt het belang om van De Wijers een economisch en sociaal 

welvarende regio te maken benadrukt. En om deze welvaart ook op lange termijn te 

handhaven, moet ervoor gezorgd worden dat ze vanuit een duurzame gedachte vorm 

krijgt. 

Toerisme is zeer relevant voor De Wijers en dient als een volwaardige component in de 

toekomstige ontwikkeling van de regio beschouwd te worden. Zeker als de 

omgevingskwaliteit in de regio verbetert, ontstaat er een nog aantrekkelijker toeristisch 

product dat gepromoot en “verkocht” kan worden aan de “buitenwereld”. Toerisme draagt 

in die zin ondubbelzinnig bij aan de regionale economie en geïntegreerde 

plattelandsontwikkeling. 

 

Binnen het masterplan van ‘De Wijers’ is de uitbreidingszone gelegen in een gebied waar 

men tracht om de waardevolle landschappen en erfgoedwaarden te vrijwaren en te 

versterken. 

 

Toeristische visie voor De Wijers 

Eén van de strategische doelstellingen van de toeristische visie voor De Wijers is het 

realiseren van een kwaliteitsvolle toeristische ontsluiting door middel van routestructuren 

en onthaalpunten. Het gaat hierbij om de uitwerking van het fietsroutenetwerk en de 

thematische routes, de ontwikkeling van een toeristisch wandelaanbod, de opwaardering 

en verrijking van de routestructuren met belevingselementen, het uitwerken van 

onthaalpunten en het verhogen van de beleefbaarheid van De Wijers op een duurzame, 

kwaliteitsvolle, innovatieve en/of interactieve manier. 

Een van de actiepunten is de uitwerking van een lange-afstands-wandeling door het 

Regionaal Landschap Lage Kempen. Deze wandeling is inmiddels uitgewerkt en volgt ter 

hoogte van de uitbreidingszone het fietspad. De wandeling is een verbinding tussen de 

bestaande wandelgebieden van Regionaal Landschap Lage Kempen. Deze bestaande 
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wandelgebieden zijn aangeduid op de onderstaande figuur.  Ter hoogte van de 

uitbreidingszone is geen wandellus gelegen.  

 

1. Hengelhoef - Ten Haagdoorn 

2. De Teut (Startplaats Holsteenbron) 

3. De Teut (Startplaats Donderslagseweg) 

4. Platwijers (Startplaats Heidestrand) 

5. Platwijers (Startplaats Sint Jan) 

6. Bokrijk-Kiewit (Startplaats Domein Kiewit) 

7. Bokrijk-Kiewit (Startplaats Bokrijk kasteel) 

8. Bokrijk-Kiewit (Startplaats Bokrijk museum) 

9. De Maten (Startplaats Kneipstraat) 

10. De Maten (Startplaats Slagmolen) 

11. De Maten (Startplaats Diepenbekerbos) 

12. Kelchterhoef - Ten Haagdoorn 

13. Bolderberg - Viversel 

 

6.11.10 Managementplannen IHD’s 

Het is de bedoeling van de Vlaamse overheid om per habitatrichtlijngebied één 

managementplan (MP) op te maken (ANB, 2014). De bedoeling is dat het MP een bondig 

document wordt dat opgebouwd is rond (1) een kaart met lokalisatie van doelen en 

zoekzones voor doelen en (2) een tabel met acties, nodig om de doelen te kunnen 

bereiken. 

De MP doorlopen een zesjaarlijkse rapporteringscyclus, waarbij om de zes jaar (2013, 

2019,…) de boekhouding van de MP gerapporteerd wordt aan de Europese Commissie.  

Er zijn vier planversies (fases) van het MP: 

 MP 1,0 omvat de taakstelling en is eigenlijk gewoon een vertaling van de IHD-

rapporten en eventuele wijzigingen na het bovenlokaal overleg (BOLOV); 

 MP 1,1 voegt daarbij de evidenties, nl. de maatregelen die al uitgevoerd worden (door 

ANB, terreinbeherende verenigingen en eventueel reeds geëngageerde private 

personen) 

 MP 1,2 is de fase van vrijwilligheid, waarbij actief gezocht wordt wie zich wil 

engageren in een beheerplan om welke maatregelen uit te voeren met daar tegenover 

natuurlijk de nodige incentives en subsidies. 

 MP 1,3 is de laatste fase, waarbij de overheid verplichtingen zal moeten opleggen aan 

de resterende percelen die nog niet in een beheerplan zitten, en die van belang zijn 

om de doelstelling te halen. 

Het is de bedoeling om voor alle SBZ-H in de loop van 2014 te komen tot een MP1.1. Op 

dit ogenblik (juni 2014) is dit plan MP 1,1 echter nog niet beschikbaar en wordt in de 

passende beoordeling bijgevolg enkel gewerkt op basis van de goedgekeurde S-IHD’s.  

 

6.11.11 Geïntegreerd beheerplan Teut-Tenhaagdoornheide gebieden ANB 

Momenteel (juni 2014) bevindt het geïntegreerd beheerplan voor De Teut-

Tenhaagdoornheide zich in een beginfase. Dit beheerplan heeft betrekking op alle 
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eigendommen van ANB in het gebied, zowel de reservaatpercelen als de openbare 

bossen. Hoewel de perimeter van het gebied waarop het beheerplan betrekking heeft 

verschillend is van de grenzen van het habitatrichtlijngebied BE2200031-3 Teut-

Tenhaagdoornheide, beoogt dit beheerplan de realisatie van de 

instandhoudingsdoelstellingen via een concrete vertaling van deze IHD’s naar 

beheerdoelen en –maatregelen. Momenteel zijn dit geïntegreerd beheerplan en de 

daaraan gekoppelde gebiedsvisie nog niet beschikbaar. 

 

6.11.12 Bermbeheerplan E314 

Het recent afgewerkte bermbeheerplan voor de E314 (Steeman et al., 2014), opgemaakt 

door Natuurpunt Studie, maar nog niet officieel goedgekeurd door de bevoegde 

administraties, voorziet in de snelwegberm tussen de E314 en de uitbreidingszone een 

hakhoutbeheer en het verwijderen van Amerikaanse vogelkers. Dit is een algemene 

beheermaatregel die wordt voorgesteld langs de E314 tussen Houthalen en 

Maasmechelen, waar de aanwezigheid van de exoot Amerikaanse vogelkers een 

probleem vormt (in het bijzonder wat betreft de verspreiding naar de aangrenzende 

natuurgebieden) en de dichte dennenbestanden kunnen leiden tot veiligheidsproblemen 

(dunne en hoge dennen die gemakkelijk omvallen). Er wordt getracht een boomvrije zone 

van gemiddeld 4m breed aan te houden naast de snelweg (kappen en ontstronken van 

de bomen onmiddellijk naast de snelweg, hakhoutbeheer iets verderaf), voorbij de 4m-

zone zullen de dennenbestanden worden gedund. 

Het afrittencomplex Park Midden Limburg (afrit 30; kilometerpaal 22) naast het 

plangebied bestaat momenteel uit zeer dichte, monotone naaldhoutaanplanten met 

geringe ecologische waarde die bovendien een aanzienlijk veiligheidsrisico (omvallen 

bomen) vormen voor de aangrenzende infrastructuur. In het bermbeheerplan voor de 

E314 wordt voorgesteld om de aanplanten binnen het afrittencomplex, in het bijzonder 

het afrittencomplex ten noorden van de snelweg, om te vormen naar droge heide. De 

potenties voor de ontwikkeling van heide en het creëren van kansen voor typische 

heidesoorten in deze zones zijn hoog, zoals blijkt uit een inventarisatie van bijen en 

hommels37 in de open zone met heide onder de hoogspanningslijn ter hoogte van het op- 

en afrittencomplex aan de noordkant van de E314. Behoud en uitbreiding van de 

heidevegetatie in de wegberm is wenselijk voor het behoud van deze heidespecialisten. 

De wegberm kan hier hoogstwaarschijnlijk als verbinding tussen verschillende 

heidegebieden fungeren. Voor het afrittencomplex ten zuiden van de snelweg, dat grenst 

aan het plangebied, spelen nog andere zaken mee. Gezien de bufferende werking van 

het naaldhoutbestand tussen de industriezone en de zeer waardevolle heidegebieden 

Teut en Tenhaagdoornheide wordt voorgesteld om de omzetting naar heide pas later 

door te voeren. Als andere mogelijkheid wordt aangegeven om in het zuidelijk deel van 

het afrittencomplex centraal toch opnieuw boomopslag toe te laten na de 

omvormingswerkzaamheden, zodat dit kan dienst doen als buffer. Er wordt aangegeven 

dat het van belang is om tijdig te dunnen, zodat er een ijl bestand komt dat veel minder 

gevoelig is voor windval dan de dichte naaldhoutbestanden. 

 

                                                      
37 Op deze locatie werden de Heidezandbij en de Heideviltbij aangetroffen. De aanwezigheid van deze 

laatste soort zegt ons ook iets over de aanwezigheid van de Heizijdebij. Zonder deze gastheersoort kan de 

parasitaire Heideviltbij immers niet voorkomen. Deze soorten zijn sterk afhankelijk van het heidehabitat en 

hebben het stuifmeel van Struikheide nodig om te overleven. 
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7 Bestaande juridische en beleidsmatige toestand 

Tabel 19: Bestaande juridische en beleidsmatige toestand 

 Toelichting Relevantie Verwijzing 

RUIMTELIJKE ORDENING 

Vlaamse Codex - Ruimtelijke Ordening  De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het basis regelgevend kader 
inzake ruimtelijke ordening.  
De ruimtelijke ordening van het Vlaamse Gewest, de provincies en de 
gemeenten wordt vastgelegd in ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en verordeningen.  
Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat onder meer een overzicht van de 
conclusies van: 

 het planmilieueffectenrapport,  

 de passende beoordeling, 

 het ruimtelijk veiligheidsrapport. 
De codex bepaalt de procedure voor RUP’s en geeft aan voor welke 
ingrepen een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk is. 

J Het GRUP voor 
voorliggend plan 
volgt de procedure 
cf de codex en 
integreert de 
conclusies van 
voorliggend plan-
MER en passende 
beoordeling (zie ook 
hoofdstuk 3). 
 
Stedenbouwkundige 
vergunningsplicht 
relevant voor de 
projecten en/of 
activiteiten die 
binnen de 
uitbreidingszone 
vergund kunnen 
worden 

Gewestplan Het gewestplan geeft een visie m.b.t. het gewenste/toegestane 
grondgebruik binnen het Vlaams Gewest. 

de uitbreidingszone is volgens het gewestplan gelegen in natuurgebied. In 

het oosten grenst de uitbreidingszone aan industriegebied.  
Volgens Kaart 3 (gewestplan) is er tussen de uitbreidingszone en het 
bestaande bedrijventerrein nog een strook natuurgebied gelegen. Dit is 
onjuist maar wordt verklaard door de afwijking tussen kadasterplan (waarop 
de begrenzing van de uitbreidingszone is gebaseerd) en het gewestplan. 

J Kaart 3 

Andere stedenbouwkundige plannen 
Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) of Ruimtelijke 
Uitvoeringsplannen (RUP) 
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RUP 'Transportbedrijf H. Essers en Zonen nv in 
Genk’ 

 

Voor het huidige terrein van H. Essers aan de Transportlaan werd in 2009 
een Gewestelijk RUP 'Transportbedrijf H. Essers en Zonen nv in Genk’ 
definitief vastgesteld waarbij een herbestemming van natuurgebied naar 
zone voor bedrijventerrein plaatsvond (westelijke zijde) voor de uitbreiding 
van het Europees cross dock. 

J - 

GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied 
Hasselt – Genk’ 

De Vlaamse regering heeft op 6 december 2013 het GRUP ‘Afbakening 
regionaalstedelijk gebied Hasselt – Genk’ voorlopig vastgesteld. 
Er is nog een openbaar onderzoek lopende waarbij elke burger zijn 
opmerkingen, bezwaren of adviezen kan indienen. Het RUP heeft 
betrekking op delen van het grondgebied van de gemeenten Bilzen, 
Diepenbeek, Genk, Hasselt, Houthalen - Helchteren, Zonhoven, Zutendaal. 
Het openbaar onderzoek liep van 20 december 2013 tot en met 17 februari 
2014. 
De uitbreidingszone behoort niet tot een van de deelgebieden van het 
GRUP. 

X - 

Ruimtelijke structuurplannen Ruimtelijke structuurplannen vormen een basis voor de realisatie van de 
gewenste ruimtelijke structuur (zoals vastgelegd in de gewestplannen, die 
geleidelijk aan worden vervangen door ruimtelijke uitvoeringsplannen). 

  

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) Het RSV vormt een richtinggevend en deels bindend beleidskader. Het RSV 
werd goedgekeurd op 23 september 1997. Op 12/12/2003 en 17/12/2010 
werden herzieningen definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. Deze 
werden bekrachtigd, voor wat de bindende bepalingen betreft, bij de 
decreten van resp. 17/12/1997, 19/3/2004 en 25/02/2011. 
Genk is opgenomen in het regionaal stedelijk gebied Hasselt-Genk als één 
van de ruimtelijke knooppunten in Vlaanderen. In het RSV wordt opgemerkt 
dat een stedelijke ontwikkeling in het gebied Hasselt-Genk een grotere 
regionale betekenis kan geven binnen de bestaande ruimtelijke structuur 
van Vlaanderen en daarbuiten. 
In het RSV worden geen specifieke uitspraken gedaan voor de gemeente 
Zonhoven op het gebied van economische activiteiten en lijninfrastructuur. 

B - 
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Provinciaal ruimtelijk structuurplan (PRS) Limburg Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg is definitief goedgekeurd door 
de Vlaamse regering op 12 februari 2003. De actualisatie van het PRS werd 
goedgekeurd door Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening, Philippe 
Muyters op 23/7/2012. Op 6/9/2012 werd het gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. Op 20/9/2012 trad de actualisatie PRS in werking conform art. 
2.1.11 VCRO. 
Hasselt-Genk en Zonhoven behoren tot een stedelijk netwerk van Vlaams 
niveau: het netwerk Midden-Limburg. Het stedelijk gebied Hasselt-Genk is 
de spil en het zwaartepunt van de hoofdruimte en van de provincie Limburg. 
Bijkomende topactiviteiten worden maximaal in dit gebied ingeplant. Het 
regionaal stedelijk gebied en het economisch netwerk Albertkanaal zijn de 
voornaamste componenten. 
De logistieke zone Hermes in Genk krijgt, in afstemming met de uitbouw van 
watergebonden logistieke faciliteiten in Genk-Zuid, de ruimtelijke 
mogelijkheid om van een logistieke zone van provinciaal belang uit te 
groeien tot een logistieke zone van Vlaams belang. 
De bermen langsheen de E314 en het kolenspoor zijn op provinciaal niveau 
geselecteerd als droge natuurverbindingsgebieden tussen het bos- en 
heidegebied van Hengelhoef en de Bodembossen van het Nationaal Park 
Hoge Kempen. De buffergebieden langsheen de E314 vormen een 
belangrijke uitvalsbasis en migratiestroken voor allerlei terrestrische 
soorten. Inspanningen dienen geleverd te worden om ontsnipperende 
maatregelen te bevorderen. 
De omgeving van de uitbreidingszone is in het PRS aangeduid als 
toeristisch recreatief kerngebied. Dit gebied bevat de belangrijkste 
concentraties aan hoogdynamische toeristisch-recreatieve voorzieningen 
voor Limburg met als grootste attractiepool het provinciaal domein Bokrijk. 
Daarnaast komt een concentratie van terreinen voor openluchtrecreatieve 
verblijven voor in het 
Park Midden-Limburg, zoals Molenheide, Kelchterhoef en Hengelhoef.  
Voor die hoogdynamische elementen moet een ruimtelijke visie worden 
ontwikkeld. Vooral de verbetering van de samenhang tussen de 
daginfrastructuur van Bokrijk en het aanpalend vakantiepark Kelchterhoef, 
het kampeerverblijfspark Molenheide en het kampeerterrein Hengelhoef is 
belangrijk. Een mogelijke optie voor deze regio is een verdere concentratie 
van de verblijfsinfrastructuur. Veel aandacht in dit gebied moet gaan naar de 
belangrijke natuurlijke, landschappelijke en agrarische waarden. In dit 
gebied moet ook een toeristische toegangspoort tot het Nationaal Park 
Hoge Kempen worden voorzien. 

B - 
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Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Genk 

 
Uitsnit uit “Gewenste ruimtelijke-economische 
structuur” ter hoogte van het plangebied 

De uitbreidingszone situeert zich in de deelruimte ‘De Gordel’. De Gordel 
herbergt regionale functies, economische zones, recreatie en natuur. De 
Gordel is ruwweg op te splitsen in een noordelijk deel en een zuidelijk deel. 
De uitbreidingszone behoort tot het noordelijk deel. 
In De Gordel worden enerzijds een aantal specifieke grootschalige 
toeristisch-recreatieve domeinen geïntegreerd, en anderzijds de regionaal-
economische ontwikkeling van 2 voormalige mijnterreinen (Zwartberg en 
Waterschei) voorzien. Het ruimtelijk beleid wordt hier afgestemd op het 
tegengaan van het suburbanisatieproces en het afstemmen van de 
verschillende functies op de Kernstad. 
Het bedrijventerrein Genk-Noord is deel van het Economisch Netwerk van 
het Albertkanaal en wordt bimodaal ontsloten. Het bimodaal 
overslagcentrum Hermes (roze cirkel in nevenstaande figuur) functioneert 
als motor voor het aantrekken van toeleveringsbedrijven.In de gewenste 
ruimtelijke-economische structuur is het bedrijventerrein aan H. Essers 
ingetekend tot aan de gemeentegrens. 
Binnen het bedrijventerrein Genk-Noord komen enkele concentraties voor 
van lokale bedrijvigheid (aangeduid met rode stippellijn in nevenstaande 
figuur). Om een aanbod aan lokale bedrijvigheid te kunnen verzekeren 
wenst de stad dat deze bedrijvenclusters bestendigd worden en dus niet 
mee opgenomen worden binnen de afbakening van het regionaal 
bedrijventerrein. 
De natuurlijke waarden in de Gordel wordt gevormd door de nabijheid van 
grote eenheden natuur. Een verdere toename van de bebouwing of 
verharding van de Gordel door het wijzigen van bestemmingen is niet 
wenselijk. De bestaande open ruimte wordt maximaal gevrijwaard en waar 
mogelijk versterkt door afbouw en herlokalisatie van niet gewenste 
structuren. 

B - 



 Pagina 177  BE0100.010705.0330 

 

 Toelichting Relevantie Verwijzing 

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) 
Zonhoven 

De uitbreidingszone situeert zich in de deelruimte ‘Het Heidegebied’. Van 
het Heidegebied is het grootste deel waardevol natuurgebied dat is 
opgenomen binnen de afbakening van het Vlaams ecologisch netwerk. 
Wat betreft bedrijvigheid komen op het grondgebied van de gemeente 
Zonhoven zowel geconcentreerd bedrijvenzones als verspreide bedrijven 
voor (in sterke verwevenheid met andere functies). De gemeente beschouwt 
dit als een bijzondere kwaliteit en wenst dan ook de bedrijvigheid op haar 
grondgebied maximaal te behouden en - voor zover ruimtelijk mogelijk en 
verantwoord - de nodige ontwikkelingskansen te geven. 
De bedrijvigheid in Zonhoven kan zich verder ontwikkelen zolang ze het 
niveau van de gemeente of de ruimtelijke structuur van de locatie niet 
overstijgt. Dit betekent dat er een duidelijk verschil wordt gemaakt tussen de 
bedrijvigheid die zich situeert in of nabij de woongebieden of 
natuurgebieden en deze op de lokale bedrijventerreinen. Voor de 
uitbreidingszone worden geen concrete doelstellingen geformuleerd. 

B - 

LANDSCHAPSZORG 

Landinrichting Het projectgebied bevindt zich niet binnen de grenzen van een 
landinrichtingsproject. 

X - 

Ruilverkaveling Het projectgebied bevindt zich niet binnen de grenzen van een 
ruilverkavelingsproject. 

X - 

Beschermde monumenten, en/of dorpsgezichten 
‘Decreet 03/03/1976 met wijzigingen 1993, 1995 en 
2001. 
Bescherming van landschappen (Decreet 
16/04/2001 met wijziging 21/12/2001) 

Monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten kunnen wettelijk 
beschermd worden. 
Het projectgebied valt niet binnen een beschermd landschap, stads- of 
dorpsgezicht. Er bevinden zich ook geen beschermde monumenten. 

X - 

Decreet betreffende de landschapszorg (Decreet 
16/04/1996 met recentere wijzigingen) en Besluit 
van de Vlaamse Regering van 9 mei 2008 tot de 
bepaling van nadere regels voor de zorgplicht 
betreffende definitief aangeduide ankerplaatsen en 
erfgoed-landschappen 

Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen of plannen van aanleg 
vormen de definitief aangeduide ankerplaatsen mede de basis voor de 
aanduiding van de erfgoedlandschappen. 
Iedereen die werken en handelingen verricht of hiertoe de opdracht 
verleent, neemt zoveel als mogelijk zorg in acht voor de waarden en de 
typische landschapskenmerken van een erfgoedlandschap zoals bepaald in 
het van toepassing zijnde ruimtelijke uitvoeringsplan of plan van aanleg. 
Het project is niet gelegen nabij een erfgoedlandschap. Op minder dan 100 
m ten westen van de uitbreidingszone bevindt zich de definitief aangeduide 
ankerplaats ‘Vijver- en heidegebied rond de Bovenbeek van de Laambeek, 
Roosterbeek en Slangebeek’ (APL009). 

B Discipline 

landschap, 

bouwkundig erfgoed 

en archeologie 
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Landschapsatlas In de landschapsatlas worden gebieden aangeduid met een hoge waarde 
aan gaafheid (ankerplaatsen) of grote concentratie aan relicten 
(relictzones). Deze zones genieten geen wettelijke bescherming, maar op 
termijn worden beheerplannen opgesteld. Daarnaast worden ook lijn- en 
puntrelicten aangeduid. 
Het projectgebied valt niet binnen een ankerplaats maar overlapt met de 
relictzone ‘Bossen en heide van Midden-Limburg’ (R70045). 

B Discipline 

landschap, 

bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

Besluit van de administrateur-generaal van 9 
november 2011 houdende vaststelling van de 
inventaris van het bouwkundig erfgoed en 
vastgestelde lijst. (B.S. 17/11/2011) 

De Vlaamse Regering stelt een inventaris van het bouwkundig erfgoed vast 
onder de vorm van een systematische oplijsting per gemeente, waarbij per 
opgenomen constructie of gezicht een beknopte wetenschappelijke 
beschrijving wordt gevoegd. 
In de omgeving van het projectgebied is er geen bouwkundig erfgoed 
aanwezig. 

X - 

Decreet houdende Bescherming van het 
Archeologisch Patrimonium van 30 juni 1993 (B.S. 
15/09/1993) gewijzigd bij decreet van 18 mei 1999 
(B.S. 08/06/1999) en 28 februari 2003 (B.S. 
24/03/2003) 

Het decreet regelt de bescherming, het behoud, de instandhouding, het 
herstel en het beheer van het archeologisch patrimonium. Tevens worden 
de archeologische opgravingen georganiseerd en gereglementeerd. Het 
decreet voorziet in advies met bindende maatregelen. Voor archeologische 
vondsten geldt een meldingsplicht bij de afdeling Monumenten en 
landschappen. 
Dit decreet is algemeen van toepassing. 

J Discipline 

landschap, 

bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

Verdrag van Malta Het Verdrag van Malta heeft tot doel het behoud van het erfgoed in de 
bodem. In 2010 heeft België het Verdrag van Malta geratificeerd. In 2011 is 
het verdrag ook effectief in werking getreden. 
 
 

J Discipline 

landschap, 

bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

NATUURBEHOUD 

Decreet betreffende het natuurbehoud en het 
natuurlijk milieu (21/10/1997 met wijziging 
19/07/2002) 

Het standstill-principe en de zorgplicht vormen belangrijke elementen in het 
natuurdecreet. 
Het projectgebied zelf is niet gelegen in een VEN-gebied maar in de 
onmiddellijke omgeving bevindt zich wel het VEN-gebied ‘De Teut-
Tenhaagdoornheide’. Indien uit de effectbespreking zou blijken dat ten 
gevolge van de uitvoering van het plan natuurelementen in de onmiddellijke 
omgeving kunnen vernietigd of ernstig beschadigd worden, moeten 
maatregelen genomen worden om deze vernietiging of beschadiging te 
voorkomen, te beperken of te herstellen. 
De vermelde principes zijn algemeen van toepassing. 

J Discipline fauna en 

flora 
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Vlaams Ecologisch Netwerk In uitvoering van het natuurdecreet wordt een Vlaams Ecologisch Netwerk 
(VEN) afgebakend, bestaande uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote 
Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). 
In westelijke richting op minder dan 100 m is het GEN ‘Teut-
Tenhaagdoornheide’ gelegen. 

J Discipline fauna en 

flora 

Speciale beschermingszones (SBZ) Europa wenst een Europees netwerk van gebieden (het zogenaamde 
Natura2000-netwerk) te realiseren waar de bescherming van de Europees 
meest kwetsbare dier- en plantensoorten en hun leefgebieden centraal 
staat. Er werden vogel- en habitatrichtlijngebieden afgebakend. 
De uitbreidingszone is zo goed als volledig gelegen in het 
habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, 
Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ (BE2200031). 

J Discipline fauna en 

flora 

Vlaamse en erkende natuur- en bosreservaten Vlaamse of erkende reservaten zijn terreinen die van belang zijn voor het 
behoud en de ontwikkeling van het natuurlijk milieu. Deze gebieden zijn 
aangewezen of erkend door de Vlaamse regering. 
Het VEN-gebied omvat de natuurreservaten ‘Teut’, ‘Ten Haagdoornheide’ 
en ‘Laambeekvallei’. 

J Discipline fauna en 

flora 

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

Dit besluit legt de bepalingen vast voor het wijzigen van een vegetatie of 
van een klein landschapselement. 
Wijzigingen aan vegetaties of kleine landschapselementen zijn verboden of 
aan voorwaarden verbonden. Dit laatste betekent dat voor de werken een 
natuurvergunning aangevraagd moet worden of dat de werken gemeld 
moeten worden aan het college van burgemeester en schepenen. 
Er zal nagegaan worden of verboden te wijzigen vegetaties of kleine 
landschapselementen beïnvloed worden door het plan. 

J Discipline fauna en 

flora 

Beschermde plant- en diersoorten (16 februari 
1976) 

Een aantal planten- en diersoorten zijn op nationaal niveau beschermd. Het 
is o.a. verboden deze soorten te bejagen, te vangen alsook hun woon- en 
schuilplaatsen te beschadigen of met opzet te verstoren. 
De te beschermen planten- en diersoorten die voorkomen in en in de 
omgeving van de uitbreidingszone, zullen besproken worden. 

J Discipline fauna en 

flora 

Bosdecreet (13/06/1990 met wijziging 17/07/2002) Het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen wordt geregeld in 
het bosdecreet evenals de kappingen, vergunningsvoorwaarden en 
eventuele compensaties. 
Ten gevolge van de uitvoering van het plan zal een oppervlakte moeten 
worden ontbost. Dit zal volgens het Bosdecreet gecompenseerd worden. 

J Discipline fauna en 

flora 
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Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot 
soortenbescherming en soortenbeheer 
(15/05/2009) 

Dit besluit regelt: 

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

 soortenbescherming en soortenbehoud 

 soortenbeheer 

 de werking van opvangcentra voor wilde dieren 

 het houden van beschermde soorten in gevangenschap 

 toezichtsbepalingen 
De soorten die voorkomen in het projectgebied en waarop het besluit van 
toepassing is, dienen beschermd te worden. 

J Discipline fauna en 
flora 

Natuurinrichting Het projectgebied bevindt zich niet binnen de grenzen van een 
natuurinrichtingsproject. 

X - 

MILIEUBELEIDSPLANNEN 

Milieubeleidsplan 2011-2015 Het Milieubeleidsplan bepaalt de hoofdlijnen van het milieubeleid dat door 
het Vlaamse Gewest, en ook door de provincies en gemeenten in 
aangelegenheden van gewestelijk belang, dient te worden gevoerd. 
Zo worden er in het Milieubeleidsplan een aantal aandachtspunten bepaald 
om de lokale leefbaarheid te verbeteren, bodemverontreiniging te 
vermijden, … 

B Algemeen van 

toepassing 

Provinciaal milieubeleidsplan Limburg Het Provinciale Milieubeleidsplan 2010-2013 behandelde op provinciaal 
niveau de grote actuele milieuthema’s: klimaat, biodiversiteit, water en 
duurzaam samenleven. Gelijktijdig is het een provinciaal klimaatplan, met 
inbegrip van een actieplan om Limburg CO2 -neutraal te maken tegen 
2020. 
Anderzijds wil Limburg klaar zijn om de gevolgen van de 
klimaatverandering te kunnen trotseren. Dit laatste wil men bereiken door 
de Limburgse natuur in te schakelen als bondgenoot en een natuurlijk en 
veerkrachtig watersysteem te realiseren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B Algemeen van 

toepassing 
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MILIEUHYGIËNE – ALGEMEEN 

Vlaams Reglement Milieuvergunning (VLAREM) Vlarem geeft aan voor welke activiteiten en inrichtingen een 
milieuvergunning noodzakelijk is. Aanvullend wordt aangegeven aan welke 
algemene en sectorale voorwaarden moet voldaan worden. 

J Desgevallend wordt 
binnen 
verschillende 
disciplines 
aangegeven of 
specifieke 
randvoorwaarden 
gesteld moeten 
worden in een 
eventuele 
milieuvergunning 

MILIEUHYGIËNE – GELUID 

VLAREM II In Vlarem II, Bijlage 2.2.1. zijn milieukwaliteitsnormen voor geluid in open 
lucht opgenomen. 
Bepalingen omtrent geluidsimmissies zijn gerelateerd aan 
gewestplanbestemmingen. 

J Discipline geluid 

MILIEUHYGIËNE – LUCHT 

Dochterrichtlijnen lucht In de dochterrichtlijnen lucht worden luchtkwaliteitsdoelstellingen 
vastgelegd voor een aantal verontreinigende stoffen. 
De richtlijnen zijn omgezet in VLAREM II wetgeving. 
 

B Discipline lucht 

EU-richtlijn luchtkwaliteit 2008 De EU-richtlijn luchtkwaliteit 2008 bevat grens- en streefwaarden voor 
PM2,5. 

B Discipline lucht 

MILIEUHYGIËNE – BODEM EN WATER 

Functietoekenning oppervlaktewater kwaliteit 
Wet op de onbevaarbare waterlopen 

Het immissiebesluit legt de kwaliteitsdoelstellingen voor alle 
oppervlaktewateren van het openbaar hydrografisch net vast. In Vlarem II 
zijn de kwaliteitsnormen vastgelegd die met deze doelstelling 
overeenkomen. 
In de directe omgeving van het projectgebied bevinden zich geen 
waterlopen. De Roosterbeek (2de categorie) is op ca. 1,5 km ten westen 
van de uitbreidingszone gelegen. 

J Discipline water 
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Besluit van de Vlaamse Regering houdende 
reglementering van de watergebieden en de 
beschermingszones en het grondwaterdecreet 

Dit decreet vormt de basis voor zowel de kwalitatieve bescherming van het 
grondwater als voor het grondwatergebruik en voorziet in de afbakening van 
waterwingebieden en beschermingszones rond drinkwaterwinnings-
gebieden. De waterwinningsgebieden zijn zones aangeduid in het 
gewestplan, waar ten aanzien van de uitvoering van handelingen en werken 
beperkingen kunnen worden opgelegd met het doel de waterwinning te 
beschermen (drinkwater, industriewater, bronwater). 
Het projectgebied situeert zich niet in de omgeving van een 
beschermingszone van een grondwaterwinning. 

X - 

Decreet Integraal Waterbeheer (09/07/2003) en 
Besluit tot vaststelling van nadere regels voor de 
toepassing van de watertoets (20/07/2006) 

Dit decreet regelt het integraal waterbeleid. Enkele van de doelstellingen 
van dit decreet zijn: 

 De bescherming, de verbetering of het herstel van oppervlaktewater- en 
grondwaterlichamen op zo’n wijze dat uiterlijk tegen 22/12/2015 een 
goede toestand van de watersystemen wordt bereikt; 

 Het beheer van hemelwater en oppervlaktewater zo organiseren dat 
overtollig hemelwater bij voorkeur op een vertraagde wijze via het 
oppervlaktewaternet wordt afgevoerd en dat verdroging wordt 
voorkomen. 

Een van de instrumenten om deze doelstellingen te bereiken is de 
‘watertoets’, waarin moet nagegaan worden of een plan of activiteit een 
schadelijk effect heeft op watersystemen. Voor MER-plichtige activiteiten 
dienen in het MER de nodige elementen aangereikt te worden voor de 
uitvoering van de watertoets. Het in werking getreden uitvoeringsbesluit 
geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning 
moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. 

J Discipline water 
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Stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen 
en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater. 
De Vlaamse Regering heeft op 5 juli 2013 een 
nieuwe verordening hemelwater definitief 
goedgekeurd.  

Dit besluit omvat de minimale voorschriften voor de lozing van niet-
verontreinigd hemelwater, afkomstig van verharde oppervlakken en de 
lozing van afvalwater in oppervlaktewateren. Het algemeen uitgangs-
principe 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. Ook de plaatsing van de overloop 
van de hemelwaterput en de infiltratie-voorziening dient aan dit principe te 
beantwoorden. De nieuwe verordening is een aanzienlijke verstrenging 
t.o.v. de regelgeving van 2004: 

 Elke constructie of verharding groter dan 40m² zal aan de verordening 
moeten voldoen.  

 Nieuwe eengezinswoningen en nieuwe gebouwen groter dan 100m² 
zullen een hemelwaterput van minimum 5.000 liter moeten voorzien. 
Dat is aanzienlijk groter dan de 3.000 liter die momenteel als minimum 
geldt.  

 De meeste nieuwe constructies zullen over een infiltratievoorziening 
moeten beschikken.  

 Voor percelen kleiner dan 250 m² is geen infiltratie verplicht.  

 Bij verkavelingen met aanleg van nieuwe wegenis zullen collectieve 
infiltratievoorzieningen verplicht worden.  

 
Deze verordening is algemeen van toepassing sinds 1 januari 2014. 

J Discipline water 

Bodemsaneringsdecreet (22/02/1995) en 
uitvoeringsbesluit Vlarebo (05/03/1996) 

Het decreet betreffende de bodemsanering moet toelaten in Vlaanderen een 
efficiënt bodemsaneringsbeleid te voeren, waarbij aan OVAM verregaande 
bevoegdheden worden toegekend. Het decreet voorziet in het gebruik van 
normen voor de beoordeling van bodemverontreiniging en voor het 
vaststellen van saneringsdoelstellingen. 
Het uitvoeringsbesluit VLAREBO bevat de bepalingen die van toepassing 
zijn op grondverzet en het (her)gebruik van uitgegraven bodems. 

J Discipline bodem 

MOBILITEIT 

Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen (2001) Het mobiliteitsplan “Naar een duurzame mobiliteit in Vlaanderen” werd in 
juni 2001 afgerond en heeft als doel de mobiliteit te beheersen, de 
milieuvervuiling en milieuhinder terug te dringen en de bereikbaarheid en de 
leefbaarheid van steden en dorpen te garanderen. 
Bij de relevante elementen uit het mobiliteitsplan Vlaanderen kan vermeld 
worden dat het oneigenlijk gebruik van woonstraten door zwaar verkeer 
vermeden moet worden. 

B Discipline mens – 
mobiliteit 
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 Toelichting Relevantie Verwijzing 

Mobiliteitsplan Genk Het mobiliteitsplan Genk wordt momenteel vernieuwd. Men bevindt zich in 
de laatste fase: de opmaak van het beleidsplan. 
Genk duidt de Henri Esserslaan aan als: 

 Lokale weg type II tot aan de Houtparklaan met als functie verkeer 
verzamelen op lokaal niveau; 

 Lokale weg type III vanaf de Houtparklaan (erftoegangsfunctie primeert, 
doorgaand (vracht)verkeer niet gewenst. 

Genk duidt de Transportlaan aan als: 

 Lokale weg type II met als functie verkeer verzamelen op lokaal niveau. 

B Discipline mens – 

mobiliteit 

Mobiliteitsplan Zonhoven Het mobiliteitsplan Zonhoven werd opgemaakt in april 2011. Zonhoven duidt 
de N726 aan als: 

 Secundaire weg type II (conform PRSL); 

 Vrachtroute type I; 

 Lokale fietsroute. 
Het snelheidsbeleid van de gemeente geeft aan op korte termijn 70 km/u in 
te voeren op de N726. 

B Discipline mens  - 

mobiliteit  

Stedelijk mobiliteitsplan Hasselt-Genk De mobiliteitsplannen Genk en Hasselt-Genk werden goedgekeurd in juli 
2014. In deze twee lokale mobiliteitsplannen legt elke stad eigen accenten, 
maar worden ook delen bovenlokaal afgestemd zoals bijvoorbeeld de 
flankerende maatregelen, snelheidslimieten, wegencategorisering en het 
parkeerbeleid. 
Daarnaast is er een bovenlokaal mobiliteitsplan in de maak dat wordt 
opgesteld in samenwerking met MOW en De Lijn. Deze behandelt thema’s 
als het openbaarvervoernetwerk, het fietsroutenetwerk, zwaar vervoer, 
waterwegen en de multimodale ontsluiting van de regio en nieuw 
attractiepolen. Als laatste onderdeel zal er een overkoepelend regionaal 
verkeersmodel worden opgesteld. Dit is een hoogtechnologisch 
verkeersmodel dat de effecten van de mobiliteitsmaatregelen in kaart kan 
brengen. 

B Discipline mens – 

mobiliteit 
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 Toelichting Relevantie Verwijzing 

Wegencategorisering Het RSV selecteert volgende infrastructuren die betekenis hebben voor 
Genk. 

 Hoofdweg: 
o E314 

 primaire weg type 2 
o N76 (Westerring)  

Het PRS Limburg selecteert volgende infrastructuren: 

 Secundaire weg type II 
o N726 tussen de op- en afrit 30 van de E314 en het 

Herkenrodeplein (Bokrijk) 
Het GRS Genk selecteert volgende infrastructuren: 

 Lokale weg type II 
o Transportlaan 
o Hermeslaan 
o Henri Esserslaan (tot de Houtparklaan) 

B Discipline mens – 
mobiliteit 

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk In het provinciaal fietsroutenetwerk worden de volgende fietsroutes 
geselecteerd: 

 Bovenlokale Functionele fietsroute: Transportlaan, Wagenmanskeel 
tussen de rotonde Transportlaan en de Boekrakelaan, Noordlaan en 
Zonhoverweg; 

 Alternatieve functionele fietsroute: vanaf de Hermeslaan tot 
Molenheide. 

B Discipline mens – 
mobiliteit 

Langzaamverkeersverbindingen Het fietspad langs de huidige bedrijfssite van Essers is in het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Structuurplan van Genk aangeduid is als recreatieve 
langzaamverkeersverbinding binnen de gewenste ruimtelijke structuur. 
 

B Discipline mens – 
mobiliteit 
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MASTERPLANNEN 

Masterplan Ecologische Verbindingen 

 

 

In het Masterplan Ecologische Verbindingen van de Stad Genk is ten 
westen van het plangebied een ecologische verbinding op gemeentelijk 
niveau aangeduid.  
De uitbreidingszone maakt deel uit van het boscomplex Zonhoverheide.Dit 
natuurgebied is 286ha 33a groot. Voor het boscomplex is er een 
goedgekeurd uitgebreid bosbeheersplan van kracht. Voor de open heide en 
de stuifzanden werd er in de loop van 2008 een uitgebreid beheersplan 
uitgewerkt. 
Ten oosten en ten noorden van de huidige bedrijfssite van Essers zijn 2 
provinciale ecologische verbindingen aangeduid.  
 

B Discipline fauna en 
flora 

 

Legende 

J: Juridisch 

B: Beleidsmatig 

X: niet relevant 

 



 Pagina 187 van 438 BE0100.010705.0330 

 

8 Milieubeoordeling per milieudiscipline 

8.1 Inleiding 

De milieubeoordeling wordt thematisch opgevat, wat wil zeggen dat de milieueffecten per 

MER-discipline bekeken worden. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 de mobiliteitsaspecten (dit deel zal qua tevens voldoen aan het ‘Richtlijnenboek 

MOBER’) 

 de abiotische disciplines: 

- bodem 

- water 

- geluid 

- lucht 

 de biotische of receptordisciplines: 

- fauna en flora 

- landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

- mens (socio-organisatorische aspecten, hinder, gezondheid) 

 

Het deel mens-mobiliteit wordt als afzonderlijke deeldiscipline opgevat aangezien dit 

onderdeel belangrijke input moet aanleveren voor de effectbepaling in de disciplines lucht 

en geluid. De overige aspecten van de discipline mens moeten dan weer informatie 

krijgen van o.a. de disciplines lucht en geluid. Voor een goede leesbaarheid van het MER 

zal het deel mens-mobiliteit voorafgaand aan de abiotische disciplines bestudeerd 

worden en vormen de overige aspecten binnen de discipline mens het laatste onderdeel 

van de milieubeoordeling. 

 

Per discipline worden de effectgroepen gebundeld tot drie effectgroepclusters die 

samenhangen met de wijze waarop de effecten zich voordoen. 

 

Direct ruimtebeslag: dit zijn de effecten die door de directe aanwezigheid van het plan 

veroorzaakt worden. 

 

Verstoring: dit zijn de effecten die veroorzaakt worden door een emissie die resulteert in 

hinder vanuit het project.  

 

Netwerkeffecten: onder deze noemer groeperen we de effecten die ontstaan doordat de 

infrastructuur doorgaans een barrière opwerpt maar ook effecten van wijziging van 

functionele verbindingen (mens, natuur, landschap). 

 

De effecten tijdens de aanlegfase zijn niet sturend in de planvorming en planontwikkeling.  

In het plan-MER worden de effecten tijdens aanleg slechts besproken indien zij invloed 

hebben op de effectbeoordeling op planniveau of als zij van permanente aard zijn.   
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8.2 Mobiliteit 

8.2.1 Scope, methodiek en beoordelingskader 

8.2.1.1 Mogelijke effecten van het plan 

De mobiliteitseffecten betreffen netwerkeffecten.  Binnen deze discipline zijn de 

effectgroepen direct ruimtebeslag en verstoring niet van toepassing. 

Voor de effectgroep netwerkeffecten wordt gewerkt via de procedure van een MOBER 

(cfr. Richtlijnenboek MOBER, oktober 2009). 

Achtereenvolgens worden volgende stappen doorlopen: 

 Beschrijving van het mobiliteitsprofiel door: 

- Inschatting van de verkeersgeneratie van de site op basis van het ruimtelijke 

programma met bepaling van de maatgevende periode(s) of periodes waarin de 

grootste hoeveelheid verkeer wordt gegenereerd; 

- Inschatting van de parkeerbehoefte voor vrachtwagens en personenauto’s. 

 Bespreking mobiliteitseffecten door confrontatie bereikbaarheidsprofiel (toegelicht in 

de beschrijving van de referentiesituatie mobiliteit) en mobiliteitsprofiel; 

 Uitvoering van een sensitiviteitstoets om mogelijke gevolgen van variaties in 

aannames (o.m. ritgeneratie en herkomst en bestemming van het gegenereerde 

verkeer) in kaart te brengen; 

 Conclusies effectbeoordeling en milderende maatregelen. 

 

8.2.1.2 Methodiek 

Voor het inschatten/bepalen van elk van de onderdelen van het mobiliteitsprofiel, wordt 

gebruik gemaakt van: 

 Gegevens aangeleverd door de firma H. Essers betreffende huidige activiteiten, het 

gewenste ruimtelijk programma en verwachte (type)verplaatsingen (bv. aantal 

verplaatsingen en vervoerswijze van de werknemers, aantal bezoekers per dag, 

aantal vrachtwagenbewegingen …). 

 Parameters en kencijfers uit verschillende bronnen: 

- Parameters uit het Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen 4 (OVG4); 

- Kencijfers CROW: ASVV 2012 (i.f.v. parkeerkencijfers), Verkeersgeneratie woon- 

en werkgebieden, Verkeersgeneratie voorzieningen; 

- Kencijfers berekend in andere gelijkaardige MOBERs, uitgevoerd door ARCADIS. 

 

8.2.1.3 Beoordelingskader 

In de onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van het beoordelingskader. 

 

Tabel 20: Beoordelingskader mobiliteit 

Verkeersafwikkeling voorrangskruispunten 

Score Beoordeling effect Betekenis 

-- Sterk negatief Toename van gemiddelde wachttijd met meer dan 10s, of 

kleinere toename waardoor de grens van 20s 

overschreden wordt (of blijft) 
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- Negatief Toename van gemiddelde wachttijd met meer dan 5s, of 

kleinere toename waardoor de grens van 15s 

overschreden wordt (of blijft) 

0 Geen Gemiddelde wachttijd wijzigt minder dan 5s (positief of 

negatief), zonder evenwel de grens van 20s te 

overschrijden 

+ Positief  Afname van gemiddelde wachttijd met meer van 5s, of 

beperkter afname waardoor de gemiddelde wachttijd 

onder de grens van 15s daalt 

++ Sterk positief Afname van gemiddelde wachttijd met meer van 10s, of 

beperkter afname waardoor de gemiddelde wachttijd 

onder de grens van 20s daalt 

Verkeersafwikkeling rotondes 

Score Beoordeling effect Betekenis 

--- Sterk negatief De maximale belasting op een tak of ring van de rotonde 

stijgt in die mate dat sprake is een overbelasting van de 

rotonde (belasting > 90%). 

--  Matig negatief De maximale belasting op een tak of ring van de rotonde 

stijgt in die mate dat sprake is een kritische 

verkeersafwikkeling op de rotonde (belasting > 80%). 

-  Gering negatief De maximale belasting op een tak of ring van de rotonde 

stijgt met meer dan 10%, maar blijft aanvaardbaar (< 

80%) 

0 Geen / verwaarloosbaar effect De maximale belasting op een tak of ring van de rotonde 

neemt af, of stijgt met minder dan 10% zonder de 80% te 

overschrijden. 

Verkeersafwikkeling op lichtengeregelde kruispunten 

Score Beoordeling effect Betekenis 

--- Sterk negatief De optimale cyclusduur voor de lichtenregeling  stijgt tot 

boven de 120s. 

--  Matig negatief De optimale cyclusduur voor de lichtenregeling  stijgt tot 

boven de 100s. 

-  Gering negatief De optimale cyclusduur voor de lichtenregeling  stijgt met 

meer dan 20s, maar blijft < 100s. 

0 Geen / verwaarloosbaar effect De optimale cyclusduur voor de lichtenregeling stijgt met 

minder dan 20s, en blijft < 100s. 

Parkeerdruk 

Score Beoordeling effect Betekenis 

+++ Sterk positief De geboden parkeercapaciteit volstaat niet alleen voor 

de eigen behoefte, maar lenigt tevens een reeds 

gesignaleerd problematisch tekort. 
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--- Sterk negatief De parkeerbehoefte is sterk hoger dan het 

parkeeraanbod 

-- / ++ Matig negatief / positief Verhouding parkeerbehoefte t.o.v. parkeeraanbod 

vergroot / verkleint 

- / + Gering negatief / positief Gering effect op parkeerdruk 

0 Geen / verwaarloosbaar effect De bijkomende parkeervraag wordt volledig opgevangen 

binnen het plangebied 

Interne verkeerscirculatie 

Score Beoordeling effect Betekenis 

---/ +++ Sterk negatief / positief De interne verkeerscirculatie verslechtert sterk (er 

worden ernstige knelpunten geïntroduceerd) 

-- / ++ Matig negatief / positief De interne verkeerscirculatie verbetert/verslechtert (er 

worden knelpunten geïntroduceerd) 

- / + Gering negatief / positief De interne verkeerscirculatie verbetert/verslechtert gering 

(er worden mogelijke knelpunten geïntroduceerd) 

0 Geen / verwaarloosbaar effect Geen significante verhoging/verlaging van de interne 

verkeerscirculatie 

Verkeersveiligheid  

Score Beoordeling effect Betekenis 

---/ +++ Sterk negatief / positief De verkeersveiligheid verhoogt/verlaagt sterk 

-- / ++ Matig negatief / positief De verkeersveiligheid verhoogt/verlaagt 

- / + Gering negatief / positief De verkeersveiligheid verhoogt/verlaagt gering 

0 Geen / verwaarloosbaar effect Geen significante verhoging/verlaging van de 

verkeersleefbaarheid 

 

8.2.2 Direct ruimtebeslag 

Niet van toepassing. 

 

8.2.3 Verstoring 

Niet van toepassing. 

 

8.2.4 Netwerkeffecten 

8.2.4.1 Beschrijving mobiliteitsprofiel 

8.2.4.1.1 Nulalternatief: Referentiesituatie 2020 

De huidige stromen, zoals geraamd in paragraaf 6.2.5.2, worden opgehoogd naar de 

verwachte verkeersintensiteiten in het referentiejaar 2020. Hiervoor wordt uitgegaan van 

een groeipercentage van 1% per jaar. 

De resulterende intensiteiten zijn samengevat in onderstaande figuren. 
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Figuur 8.2.1: Raming verkeersintensiteiten in de nabijheid van 

de projectsite voor de Referentiesituatie 2020 (pae/u, 

ochtendspits) 

 

Figuur 8.2.2: Raming verkeersintensiteiten in de 

nabijheid van de projectsite voor de Referentiesituatie 

2020 (pae/u, avondspits) 

 

8.2.4.1.2 Bijkomende verkeersgeneratie vanwege de uitbreiding van de site van H. Essers 

In aansluiting bij de berekening uit 6.2.5.1 wordt op gelijkaardige wijze de bijkomende 

verkeersgeneratie omwille van de uitbreiding van de site verantwoord. 

Zoals aangegeven wordt de huidige site voornamelijk in beslag genomen door het cross 

dock en de bijhorende opslagruimte. De uitbreiding van de site zal dienen als uitbreiding 

van de opslagcapaciteit, ter ondersteuning van het internationale cross dock (in hal 3, dit 

cross dock is gelinkt aan de opslagvoorzieningen voor farma). Het Europese cross dock 

(gesitueerd in hal 6 en niet gelinkt aan de werking van het farmadeel) zelf breidt niet uit. 

Op basis van de geplande activiteiten schat H. Essers de verkeersimpact op een 

bijkomende tewerkstelling van zo’n 300 werknemers (230 rechtstreeks bijkomende 

tewerkstelling op de site (arbeiders en bedienden), plus bijkomende chauffeurs, …). 

Daarnaast wordt met de uitbreiding van de opslagcapaciteit van het farmadeel een 

toename verwacht met zo’n 120 bijkomende vrachtwagens per dag (of 240 

vrachtwagenbewegingen). In het weekend ligt de activiteit lager met op zaterdag zo’n 100 

vrachtwagenbewegingen, en op zondag zo’n 150 vrachtwagenbewegingen. De site is 

immers gesloten van zaterdag 18u tot zondag 15u. 

 

Voor het duiden van deze getallen wordt gebruik gemaakt van kencijfers uit de publicatie 

“Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” van de CROW (publicatie 317), die een 

overzicht geeft voor verschillende soorten van bedrijvigheid. De uitbreiding zal 

voornamelijk bestaan uit bijkomende opslagruimte voor het farmadeel. Omdat hiervoor 
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geen specifieke kengetallen beschikbaar zijn, wordt gerekend met kencijfers voor het 

type ‘gemengde bedrijvigheid’. 

 Voor het personenverkeer wordt een kencijfer van 59 autobewegingen per dag per ha 

bedrijfsoppervlakte aangegeven, op te hogen met 1,33 om een werkdaggemiddelde te 

verkrijgen en met 1,3 om om te rekenen naar bruto terreinoppervlakte. Passen we dit 

toe op de uitbreiding opslagruimte met een oppervlakte van 7 ha, dan vinden we een 

geraamde stroom van 357 ingaande auto’s en 357 uitgaande auto’s per dag. Gegeven 

het feit dat hierin ook bezoekers ingerekend zijn, lijkt dit de raming van H. Essers te 

bevestigen; 

 Voor het vrachtverkeer wordt een kencijfer van 14 vrachtwagenbewegingen per dag 

per ha bedrijfsoppervlakte aangegeven. Ook hier geldt een ophoging met 1,33 om een 

werkdaggemiddelde te verkrijgen en met 1,3 om om te rekenen naar bruto 

terreinoppervlakte. Passen we dit toe op de uitbreiding opslagruimte met een 

oppervlakte van 7 ha, dan vinden we een geraamde stroom van 85 ingaande en 85 

uitgaande vrachtwagens per dag. De door H. Essers geraamde vrachtgeneratie ligt 

dus iets hoger, wat aannemelijk is gezien de aard van de activiteiten in relatie met het 

Europees cross dock. 

Voor de spreiding van dit verkeer over de dag wordt uitgegaan van de huidige 

verkeersgeneratie: 

 Het merendeel van de tewerkstelling (60%) werkt in dagdienst. De rest werkt in 

ploegen, in een tweeploegenstelsel (vroeg – laat). Voor de toekomstige tewerkstelling 

wordt een gelijkaardige samenstelling verondersteld; 

 Het vrachtverkeer verloopt continu, weliswaar drukker overdag en tijdens de avond, 

en met beperkte drukte tijdens de nacht. Voor het bijkomend gegenereerd 

vrachtverkeer wordt een gelijkaardige spreiding aangenomen; 

 In het weekend is de verkeersgeneratie beperkt: site is gesloten tussen zaterdag 18u 

en zondag 15u. 

 

Resulterend is de bijkomende verkeersgeneratie het grootst tijdens de ochtend- en 

avondspits, wanneer de in- en uitgaande pendelstromen samenvallen met het 

bijkomende vrachtverkeer. Ook in de bestaande verkeersstromen zijn de beide 

spitsperioden het drukst. 

 

 

Figuur 8.2.3: Dagverloop van het bijkomend gegenereerd vrachtverkeer van en naar de site 

 

Voor de distributie van het gegenereerd autoverkeer over het omliggend wegennet wordt 

uitgegaan van de verdeling zoals waargenomen in de verkeerstelling van het rond punt 

N726 – Transportlaan. 
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Voor de distributie van het bijkomend vrachtverkeer wordt ervan uitgegaan dat 90% 

hiervan naar het aansluitingscomplex van de E314 ontsluit. Er wordt aangenomen dat het 

verkeer zich hier gelijkmatig over de op- en afritten in beide richtingen verdeelt. 

Dit levert volgende raming voor de bijkomende verkeersbelasting ten gevolge van de 

uitbreiding van de site Essers op de verschillende wegvakken: 

 

Figuur 8.2.4: Raming bijkomende verkeersintensiteiten in de nabijheid van de projectsite ten 

gevolge van de uitbreiding van de site Essers (pae/u, ochtendspits) 

 

60 

60 

10 

10 

10              

‘            60 

60              

‘           10 

50    0 

 160      10 

0 

           30 

      10 

    190 



 Pagina 194 van 438 BE0100.010705.0330 

 

 

Figuur 8.2.5: Raming bijkomende verkeersintensiteiten in de nabijheid van de projectsite ten 

gevolge van de uitbreiding van de site Essers (pae/u, avondspits) 

 

 

8.2.4.1.3 Toekomstsituatie 2020 

De toekomstige verkeersgeneratie anno 2020 wordt berekend als de som van de 

verkeersintensiteit in de Referentiesituatie 2020, en het bijkomende verkeer vanwege de 

uitbreiding van de site H. Essers. Onderstaande figuren geven een overzicht van de 

geraamde verkeersintensiteiten in de toekomstige situatie. 

Op de N726 tussen de Transportlaan en de E314 betekent dit in de ochtendspits voor het 

verkeer in zuidelijke richting een toename van 830 pae/u (Referentie2020) naar 990 

pae/u (Toekomstsituatie inclusief Essers), of een toename met 19%. In de ochtendspits 

doet de verkeerstoename zich vooral voor in noordelijke richting waar de intensiteitn 

toeneemt van 740 pae/u (Referentie2020) naar 910 pae/u (Toekomstsituatie inclusief 

Essers), of een toename met 23%. 
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Figuur 8.2.6: Raming verkeersintensiteiten in de 

nabijheid van de projectsite in de situatie 2020 na 

uitbreiding van de site Essers (pae/u, ochtendspits) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8.2.7: Raming verkeersintensiteiten in de 

nabijheid van de projectsite in de situatie 2020 na 

uitbreiding van de site Essers (pae/u, avondspits) 

 

 

8.2.4.2 Sensitiviteitstoets 

Bij wijze van sensitiviteitstoets wordt het cumulatief effect bekeken van enkele mogelijke 

bijkomende ontwikkelingen in de nabijheid van de projectsite: 

 Ten zuiden van de site Essers ligt de zone Zonhoverheide, een vroeger 

ontginningsgebied, dat een herbestemming krijgt tot regionaal bedrijventerrein (40 ha); 

 Aan de noordzijde van de E314 ligt het domein Hengelhoef, waar een uitbreiding 

wordt gepland in de vorm van ca. 750 à 800 vakantie-appartementen, een hotel met 

zo’n honderd kamers, en een of meerdere zone(s) voor verblijfsrecreatie, variërend 

tussen 40 en 115 kampeerplaatsen. 
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8.2.4.2.1 Cumulatief effect van de zone Zonhoverheide 

Naast de uitbreiding van de site H. Essers wordt in de Toekomstsituatie 2020 ook het 

cumulatief effect van de site Zonhoverheide (zie ook de bespreking van de 

ontwikkelingsscenario’s: paragraaf 6.11.2) in rekening gebracht. 

Dit vroegere ontginningsgebied krijgt in de toekomst (na ontginning en herstructurering) 

een herbestemming tot regionaal bedrijventerrein (40 ha), waardoor de extra 

verkeersgeneratie gelijkaardig zal zijn aan en zal interfereren met het verkeer van en 

naar de site H. Essers. De ontsluiting van de site gebeurt langs de Mercuriuslaan - 

Hermeslaan – Transportlaan, en valt dus grotendeels samen met de ontsluiting van de 

site Essers.  Het GRUP Regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk gaat uit van een 

ontginning voorafgaand aan de realisatie van het bedrijventerrein. Het GRUP geeft echter 

geen duidelijkheid naar timing en fasering voor de ontginning en de realisatie van de 

nabestemming bedrijventerrein. 

In het Plan-MER voor het GRUP “Afbakening van het regionaalstedelijk gebied Hasselt-

Genk” (Grontmij, 2013), wordt de verkeersgeneratie van de zone geraamd op 259 mvt/u 

(motorvoertuigen per uur) tijdens de ochtendspits en 300 mvt/u tijdens de avondspits. 

Deze bijkomende verkeersgeneratie wordt in deze sensitiviteitstoets in de 

Toekomstsituatie 2020 (ondanks de onzekerheid over de termijn waarop cumulatieve 

effecten zich voordoen) meegeteld, bovenop de generatie vanwege de uitbreiding van H. 

Essers.   

Deze cumulatie zal zich voordoen op alle werkdagen maar vanaf welk jaar is onduidelijk. 

 

De toekomstige verkeersgeneratie wordt berekend als de som van de verkeersintensiteit 

in de Referentiesituatie 2020, en het bijkomende verkeer vanwege de uitbreiding van de 

site H. Essers. Onderstaande figuren geven een overzicht van de geraamde 

verkeersintensiteiten in de toekomstige situatie. 
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Figuur 8.2.8: Raming verkeersintensiteiten in de nabijheid 

van de projectsite in de situatie 2020 na uitbreiding van de 

site Essers en ontwikkeling van de site Zonhoverheide 

(pae/u, ochtendspits) 

 

Figuur 8.2.9: Raming verkeersintensiteiten in de nabijheid 

van de projectsite in de situatie 2020 na uitbreiding van de 

site Essers en ontwikkeling van de site Zonhoverheide 

(pae/u, avondspits) 

8.2.4.2.2 Gecumuleerd effect van de site Hengelhoef 

Aan de noordzijde van de E314 ligt het domein Hengelhoef, waar momenteel tevens een 

MER-procedure loopt voor uitbreiding met (op basis van het Kennisgevingsdossier) een 

ca. 750 à 800 vakantie-appartementen, een hotel met zo’n honderd kamers, en een of 

meerdere zone(s) voor verblijfsrecreatie, variërend tussen 40 en 115 kampeerplaatsen. 

Omdat de ontsluiting van de site Hengelhoef ook grotendeels via het aansluitingscomplex 

30 van de E314 zal verlopen, wordt het gecumuleerd effect van de beide ontwikkelingen 

Essers en Hengelhoef (zie ook de bespreking van de ontwikkelingsscenario’s: paragraaf 

6.11.3) bekeken. 

Wel dient opgemerkt dat de verkeersgeneratie van de zone Hengelhoef grotendeels op 

andere momenten zal verlopen dan de verkeersgeneratie van de zone Essers. Vooral de 

ingaande verkeersstroom op vrijdagavond zal interfereren met de uitgaande woon-

werkstroom en het vrachtverkeer vanwege de site Essers. Tijdens het weekend en bij de 

uitstroom vanuit het park op zondagavond zal de interferentie beperkt zijn. 

Het gecumuleerde effect vanwege Hengelhoef wordt daarom enkel uitgewerkt voor de 

vrijdagavondpiek, wanneer de ingaande verkeersstroom naar het park samenvalt met de 

verkeersgeneratie vanwege de uitbreiding van de site Essers. 

Voor de inschatting van de verkeersgeneratie van uitbreiding Hengelhoef wordt 

uitgegaan van volgende kencijfers: 

 Voor een weekend tijdens het werkjaar wordt uitgegaan van een bezetting van het 

park van 50%. De verblijfsrecreatie op het kampeerterrein kent tijdens het jaar een 

lagere bezetting; 

 De verkeersgeneratie bedraagt 1.2 voertuigen per verblijfseenheid; 
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 De distributie van het verkeer wordt gelijkaardig geacht aan de huidige 

verkeersstromen, d.w.z dat het merendeel van het verkeer via de E314 naar het park 

komt, en in mindere mate via de N726 vanuit het zuiden; 

 Het inkomend verkeer komt in beperkte mate reeds toe in de loop van de namiddag, 

maar is vooral geconcentreerd in een piekperiode tussen 17u00 en 20u00. 

 

 

Figuur 8.2.10: Aanname voor het dagverloop van het inkomend verkeer naar de uitgebreide site 

Hengelhoef 

 

De gecumuleerde verkeersintensiteiten vanwege uitbreiding van Hengelhoef zijn 

samengevat op onderstaande figuren. 
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Figuur 8.2.11: Raming verkeersintensiteiten in de 

nabijheid van de projectsite in de situatie 2020 na de 

gecumuleerde uitbreiding van zowel de site Essers als 

de site Hengelhoef (pae/u, vrijdagavondspits) 

 

 

Figuur 8.2.12: Raming verkeersintensiteiten in de 

nabijheid van de projectsite in de situatie 2020 na de 

gecumuleerde uitbreiding van zowel de site Essers, als 

de sites Zonhoverheide en Hengelhoef (pae/u, 

vrijdagavondspits 

 

8.2.4.3 Bespreking mobiliteitseffecten 

Als evaluatie van de mobiliteitseffecten van de uitbreiding van de site wordt de 

capaciteit getoetst van de 3 kruispunten die bijdragen tot de ontsluiting van de site: 

 De rotonde N726 – Transportlaan; 

 De zuidelijke aansluiting van de N726 met de E314; 

 De noordelijke aansluiting van de N726 met de E314. 

Voor de beide aansluitingen wordt in de streefbeeldstudie voor de N726 de keuze 

opengelaten tussen de inrichting als rotonde, dan wel als lichtengeregeld 

kruispunt. Daarom wordt de capaciteit geëvalueerd voor de beide varianten. 

De capaciteit wordt getoetst voor vier verschillende situaties, inclusief de 

cumulatieve effecten zoals voorzien in de sensitiviteitstoets: 

 In de huidige situatie; 

 In de Referentie 2020; 

 In het Toekomstscenario 2020; 

 In het Toekomstscenario 2020, cumulatief met de ontwikkeling Zonhoverheide; 

 Voor de beide toekomstsituaties wordt de bijhorende vrijdagavondspits 

afzonderlijk bekeken, omwille van het gecumuleerd effect met de uitbreiding 

van de site Hengelhoef. 
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De capaciteit van een voorrangskruispunt wordt getoetst aan de hand van de 

methode van Harders, die een inschatting maakt van de gemiddelde wachttijd voor 

de verschillende bewegingen. Een gemiddelde wachttijd van meer dan 20s wordt 

in de methode als niet acceptabel beschouwd.  

Voor de toetsing van de rotondecapaciteit wordt gebruik gemaakt van de methode 

van Bovy. De berekent de belastingsgraad van de verschillende toeritten naar de 

rotonde en van de verschillende secties van de rotonde. Een belastingsgraad 

boven 80% geldt als kritisch, boven de 90% geldt de toestand als overbelast. 

De evaluatie van de capaciteit van lichtengeregelde kruispunten gebeurt aan de 

hand van de formule van Webster, die in functie van de verwachte 

kruispuntinrichting en –belasting de bijhorende optimale cyclustijd aangeeft. Deze 

cyclustijd geeft een indicatie van de afwikkeling op het kruispunt: hoe zwaarder het 

kruispunt belast wordt, des te hoger zal de benodigde cyclustijd zijn om het verkeer 

nog te kunnen verwerken. In praktijk mag de cyclustijd echter maximaal 120 

seconden bedragen, omdat anders de wachttijden te hoog oplopen. Indien de 

berekende optimale cyclustijd dus (te veel) boven de 120 uitkomt, is dit een 

indicatie voor overbelasting van het kruispunt. 

Bij de berekening van de capaciteit van een lichtenregeling ter hoogte van de op- 

en afritten van de E314 wordt uitgegaan van volgende kruispuntinrichting: 

 Op de afrit wordt uitgegaan van een aparte opstelstrook voor links- en 

rechtsafslaand verkeer; 

 Op de takken van de N726 wordt telkens uitgegaan van één doorgaande 

rijstrook, met een afzonderlijke afslagstrook voor het links-, dan wel 

rechtsafslaand verkeer. 

De berekening gaat uit van een conflictvrije verkeerslichtenregeling. 

 

8.2.4.3.1 Capaciteit rotonde N726 - Transportlaan 

Voor de rotonde N726 – Transportlaan wordt uitgegaan van de recent aangelegde 

rotonde. Er wordt verondersteld dat deze rotonde ook in de toekomst in staat moet 

blijven de verwachte verkeersstromen te verwerken. 

In onderstaande tabel is voor de verschillende situaties de evaluatie van de 

verkeersafwikkeling op de rotonde aangegeven. Naast de algemene 

capaciteitsbeoordeling (< 80%: goed, 80-90%: kritisch, > 90%: overbelast) is 

tussen haakjes ook aangegeven op welke tak de belasting het hoogst is met de 

bijhorende belasting van de bijhorende toerit en sectie op de ring (A: N726 komend 

van de E314, D: Transportlaan). 

Tabel 21: Overzicht belasting van de rotonde N726 - Transportlaan voor de verschillende 

scenario's 

 ochtendspits avondspits vrijdagavondspits 

Basisjaar 2014 GOED 

(A: 58%,62%) 

GOED 

(A/D: 44%, 55%) 

Idem avondspits 

Referentie 2020 GOED 

(A: 62%,67%) 

GOED 

(A/D: 47%, 58%) 

Idem avondspits 

p) Toekomst 2020 q) GOED 

(A: 75%,78%) 

r) GOED 

(D: 62%, 71%) 

GOED 
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 ochtendspits avondspits vrijdagavondspits 

(D: 64%, 73%) 

Toekomst 2020 + 

Zonhoverheide 

OVERBELAST 

(A: 93%,94%) 

OVERBELAST 

(D: 89%, 92%) 

OVERBELAST 

(D: 92%, 94%) 

 

De afwikkeling blijkt dus te voldoen, zowel in de Referentiesituatie 2020, als na 

uitbreiding van de site Essers. Ook het cumulatief effect van de site Hengelhoef 

(vrijdagavond) veroorzaakt geen problemen. 

De bijkomende ontwikkeling van de site Zonhoverheide zorgt echter wel voor een 

sterke verkeerstoename op de rotonde, die leidt tot een overbelasting, zowel in de 

ochtend- als avondspits, als in de vrijdagavondspits (cumulatief effect Hengelhoef). 

Met name de toegenomen instroom van de E314 naar de Transportlaan 

(ochtendspits) en de uitstroom van de Transportlaan naar de E314 zorgen voor 

overbelasting. Er zijn globaal genomen twee oplossingen voor de rotonde mogelijk 

om ook de verkeerstoename ten gevolge van de ontwikkelingen in de omgeving op 

te vangen: 

 Hetzij het verhogen van de capaciteit van de rotonde door over te gaan naar 

een dubbelstrooksrotonde en dit met enkele rijstroken of met dubbele rijstroken; 

 Hetzij het ontlasten van de rotonde door bepaalde verkeersstromen van de 

rotonde af te halen. Dit is met name mogelijk door middel van by-passes, die 

bepaalde bewegingen naast de rotonde laten verlopen en zo de rotonde 

ontlasten: by-pass op de N726 (Noord-Zuid) en/of by-pass vanaf Transportlaan 

naar de N726.  

 

8.2.4.3.2 Capaciteit zuidelijke aansluiting E314 

De zuidelijke aansluiting van de N726 met de E314 (vanuit Lummen en richting 

Maasmechelen) is momenteel ingericht als voorrangskruispunt (waarbij de afrit van 

de E314 ondergeschikt is aan de voorrangsweg N726. De capaciteit van een 

voorrangskruispunt wordt getoetst aan de hand van de methode van Harders. 

Deze toont reeds voor de huidige situatie een overbelasting aan voor het verkeer 

dat vanaf de afrit de N726 wil opdraaien. De berekende gemiddelde wachttijd 

bedraagt meer dan 20s voor het verkeer dat vanaf de afrit de N726 wil oprijden, 

wat als ‘niet acceptabel’ geldt. Dit geldt zowel tijdens de ochtend- als de 

avondspits.  

Dit geldt uiteraard ook voor de Referentiesituatie 2020, waarin de 

verkeersintensiteiten verder zijn opgehoogd en eveneens voor de geplande situatie 

(na uitbreiding H. Essers). 

 

Daarom worden twee mogelijke varianten beschouwd, zoals voorgesteld binnen de 

Streefbeeldstudie voor de N726. Eerst wordt de capaciteit getoetst bij inrichting als 

rotonde, vervolgens bij uitrusting met verkeerslichten. 

 

Bij omvorming tot rotonde 

In onderstaande tabel is voor de verschillende situaties de evaluatie van de 

verkeersafwikkeling op de rotonde aangegeven. Naast de algemene 
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capaciteitsbeoordeling (< 80%: goed, 80-90%: kritisch, > 90%: overbelast) is 

tussen haakjes ook aangegeven op welke tak de belasting het hoogst is met de 

bijhorende belasting van de bijhorende toerit en sectie op de ring (A: N726 vanuit 

het noorden, C: N726 vanuit het zuiden). 

 

Tabel 22: Overzicht belasting van de zuidelijke aansluiting van de N726 op de E314 bij 

inrichting als enkelstrooksrotonde 

 ochtendspits avondspits vrijdagavondspits 

Basisjaar 2014 KRITISCH 

(A: 84%,88%) 

GOED 

(C: 62%, 71%) 

Idem avondspits 

Referentie 2020 OVERBELAST 

(A: 92%, 94%) 

GOED 

(C: 67%, 75%) 

Idem avondspits 

Toekomst 2020 OVERBELAST 

(A: 106%, 104%) 

KRITISCH 

(A: 82%,87%) 

KRITISCH 

(A: 85%,89%) 

Toekomst 2020 + 

Zonhovenheide 

OVERBELAST 

(A: 128%, 120%) 

OVERBELAST 

(A: 107%, 105%) 

OVERBELAST 

(A: 111%, 108%) 

 

Een enkelstrooksrotonde blijkt dus reeds in de huidige toestand in de ochtendspits 

een kritische verkeersafwikkeling te bieden. Reeds in de Referentietoestand 2020 

zou deze in de ochtendspits overbelast raken, wat uiteraard nog verslechtert bij 

uitbreiding van de sites H. Essers en Zonhoverheide. In de avondspits zou een 

enkelstrooksrotonde wel blijven voldoen in huidige en referentietoestand. Bij 

uitbreiding van de site H. Essers wordt de afwikkeling kritisch. De bijkomende 

ontwikkeling van Zonhoverheide maakt de rotonde overbelast. Het bijkomend 

effect van de uitbreiding Hengelhoef heeft op de zuidelijke aansluiting een beperkt 

negatief effect. 

Een oplossing kan erin bestaan om gebruik te maken van een 

dubbelstrooksrotonde met dubbele toeritten op de beide takken van de N726. 

 

Tabel 23: Overzicht belasting van de zuidelijke aansluiting van de N726 op de E314 bij 

inrichting als dubbelstrooksrotonde met dubbele toeritten 

 ochtendspits avondspits vrijdagavondspits 

Basisjaar 2014 GOED 

(A: 52%,60%) 

GOED 

(D: 39%, 55%) 

Idem avondspits 

Referentie 2020 GOED 

(A: 56%, 65%) 

GOED 

(D: 42%, 58%) 

Idem avondspits 

Toekomst 2020 GOED 

(A: 64%, 72%) 

GOED 

(C/D: 50%,63%) 

GOED 

(D: 52%,69%) 

Toekomst 2020 + 

Zonhoverheide 

KRITISCH 

(A: 76%, 82%) 

GOED 

(C: 66%, 73%) 

GOED 

(D: 68%,77%) 
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In dit geval blijft de verkeersafwikkeling goed, zowel in de ochtend- als de 

avondspits, en voor de scenario’s met uitbreiding van Essers en Hengelhoef. 

Bij ontwikkeling van de zone Zonhoverheide wordt verkeersafwikkeling in de 

ochtendspits kritisch. In de avondspits blijft de afwikkeling goed, op vrijdagavond, 

wanneer het cumulatief effect met de zone Hengelhoef optreedt. 

 

Bij uitrusting met verkeerslichten 

De evaluatie van de capaciteit van lichtengeregelde kruispunten gebeurt aan de 

hand van de formule van Webster voor bepaling van de optimale cyclustijd voor de 

lichtenregeling. Om een optimale regeling te kunnen uitwerken dient de optimale 

cyclustijd onder de 120s te liggen (bij voorkeur met enige marge voor 

verkeersafhankelijke regeling en voor afstemming tussen de beide aansluitingen). 

Bij de berekening van de capaciteit van een lichtenregeling ter hoogte van de 

zuidelijke aansluiting van de E314 wordt uitgegaan van volgende 

kruispuntinrichting: 

 Op de afrit wordt uitgegaan van een aparte opstelstrook voor links- en 

rechtsafslaand verkeer; 

 Op de noordelijke tak van de N726 wordt uitgegaan van één doorgaande 

rijstrook, met een afzonderlijke afslagstrook voor het linksafslaand verkeer naar 

de E314; 

 Op de zuidelijke tak van de N726 wordt uitgegaan van één doorgaande 

rijstrook, met een afzonderlijke afslagstrook voor het rechtsafslaand verkeer 

naar de E314. 

De berekening gaat uit van een conflictvrije verkeerslichtenregeling. 

 

De optimale voor de verkeersbelasting in de verschillende situaties zijn 

opgenomen in onderstaand overzicht: 

Tabel.24: Overzicht belasting van de zuidelijke aansluiting van de N726 op de E314 bij 

inrichting als lichtengeregeld kruispunt 

 ochtendspits avondspits vrijdagavondspits 

Basisjaar 2014 61s 54s Idem avondspits 

Referentie 2020 68s 57s Idem avondspits 

1. Toekomst 2020 75s 66s 75s 

Toekomst 2020 + 

Zonhoverheide 

88s 87s 103s 

 

De cyclustijden blijven zowel in huidige situatie als Referentietoestand 2020 

beperkt tot 60 à 70s. Bij uitbreiding van de site H. Essers neemt de benodigde 

cyclustijd toe tot 65 à 75s, wat duidelijk onder de 120s blijft, zelfs op vrijdagavond 

bij cumulatie van de verkeersgeneratie van de uitbreiding van Hengelhoef. 

Wanneer bijkomend ook de ontwikkeling van de zone Zonhoverheide wordt 

ingerekend, neemt de benodigde cyclustijd sterk toe tot zo’n 90s. Het cumulatief 

effect vanwege Hengelhoef zorgt op vrijdagavond voor een nog hogere 
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verkeersdruk, met een optimale cyclustijd van zo’n 100s, wat nog steeds een 

aanvaardbare waarde is. 

 

8.2.4.3.3 Capaciteit noordelijke aansluiting E314 

De noordelijke aansluiting van de N726 met de E314 (vanuit Maasmechelen en 

richting Lummen) is momenteel ingericht als voorrangskruispunt (waarbij de afrit 

van de E314 ondergeschikt is aan de voorrangsweg N726. De capaciteit van een 

voorrangskruispunt wordt getoetst aan de hand van de methode van Harders  die 

een inschatting maakt van de gemiddelde wachttijd voor de verschillende 

bewegingen. 

Deze toont reeds voor de huidige situatie een overbelasting aan voor zowel het 

verkeer dat vanaf de afrit de N726 wil opdraaien, als het verkeer dat vanuit het 

zuiden linksaf de oprit wil opdraaien. De berekende gemiddelde wachttijd bedraagt 

meer dan 20s, wat als ‘niet acceptabel’ geldt. Dit geldt zowel tijdens de ochtend- 

als de avondspits. 

. Deze overbelasting geldt ook  voor de Referentiesituatie 2020 waarin de 

verkeershoeveelheden nog verder zijn opgehoogd en eveneens voor de geplande 

situatie (na uitbreiding H. Essers).  

Daarom worden twee mogelijke varianten beschouwd, zoals voorgesteld binnen de 

Streefbeeldstudie voor de N726. Eerst wordt de capaciteit getoetst bij inrichting als 

rotonde, vervolgens bij uitrusting met verkeerslichten. 

 

Bij omvorming tot rotonde 

In onderstaande tabel is voor de verschillende situaties de evaluatie van de 

verkeersafwikkeling op de rotonde aangegeven. Naast de algemene 

capaciteitsbeoordeling (< 80%: goed, 80-90%: kritisch, > 90%: overbelast) is 

tussen haakjes ook aangegeven op welke tak de belasting het hoogst is met de 

bijhorende belasting van de bijhorende toerit en sectie op de ring (A: N726 vanuit 

het noorden, C: N726 vanuit het zuiden). 

 

Tabel 25: Overzicht belasting van de noordelijke aansluiting van de N726 op de E314 bij 

inrichting als enkelstrooksrotonde 

 ochtendspits avondspits vrijdagavondspits 

Basisjaar 2014 OVERBELAST 

(A: 94%, 95%) 

GOED 

(A: 62%, 71%) 

Idem avondspits 

Referentie 2020 OVERBELAST 

(A: 100%, 100%) 

GOED 

(A: 67%, 76%) 

Idem avondspits 

Toekomst 2020 OVERBELAST 

(A: 104%, 103%) 

KRITISCH 

(A: 72%, 80%) 

KRITISCH 

(C: 80%, 85%) 

Toekomst 2020 + 

Zonhoverheide 

OVERBELAST 

(A: 110%, 109%) 

KRITISCH 

(A/C: 82%, 87%) 

OVERBELAST 

(C: 95%, 96%) 
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Een enkelstrooksrotonde blijkt dus reeds in de huidige toestand in de ochtendspits 

een kritische verkeersafwikkeling te bieden. Reeds in de Referentietoestand 2020 

zou deze in de ochtendspits overbelast raken, wat uiteraard nog verslechtert bij 

uitbreiding van de sites H. Essers en Zonhoverheide. In de avondspits zou een 

enkelstrooksrotonde wel blijven voldoen in huidige en referentietoestand. Bij 

uitbreiding van de site H. Essers wordt de afwikkeling kritisch, zowel op een 

doordeweekse avond als op een vrijdagavond wanneer de uitbreiding van 

Hengelhoef voor een extra verkeerstoename zorgt. Bij de bijkomende ontwikkeling 

van Zonhoverheide blijft de rotonde kritisch belast op weekdagen, terwijl de 

rotonde in de vrijdagavondspits overbelast wordt. 

Een oplossing kan erin bestaan om gebruik te maken van een 

dubbelstrooksrotonde met dubbele toeritten op de beide takken van de N726. 

 

Tabel.26: Overzicht belasting van de noordelijke aansluiting van de N726 op de E314 bij 

inrichting als dubbelstrooksrotonde met dubbele toeritten 

 ochtendspits avondspits vrijdagavondspits 

Basisjaar 2014 GOED 

(A: 59%, 64%) 

GOED 

(B: 39%, 55%) 

Idem avondspits 

Referentie 2020 GOED 

(A: 63%, 68%) 

GOED 

(B: 42%, 58%) 

Idem avondspits 

Toekomst 2020 GOED 

(A: 65%, 70%) 

GOED 

(B: 43%, 59%) 

GOED 

(B/C: 49%, 63%) 

Toekomst 2020 + 

Zonhoverheide 

KRITISCH 

(A/B: 69%, 83%) 

GOED 

(A/C: 51%, 63%) 

GOED 

(C: 58%, 68%) 

 

In dit geval blijft de verkeersafwikkeling goed, zowel in de ochtend- als de 

avondspits, en voor de scenario’s met uitbreiding van Essers en Hengelhoef. 

Bij ontwikkeling van de zone Zonhovenheide wordt verkeersafwikkeling in de 

ochtendspits kritisch. In de avondspits blijft de afwikkeling goed, ook op 

vrijdagavond, wanneer het cumulatief effect met de zone Hengelhoef optreedt. 

 

Bij uitrusting met verkeerslichten 

De evaluatie van de capaciteit van lichtengeregelde kruispunten gebeurt aan de 

hand van de formule van Webster voor bepaling van de optimale cyclustijd voor de 

lichtenregeling. Om een optimale regeling te kunnen uitwerken dient de optimale 

cyclustijd onder de 120s te liggen (bij voorkeur met enige marge voor 

verkeersafhankelijke regeling en voor afstemming tussen de beide aansluitingen). 

Bij de berekening van de capaciteit van een lichtenregeling ter hoogte van de 

noordelijke aansluiting van de E314 wordt uitgegaan van volgende 

kruispuntinrichting: 

 Op de afrit wordt uitgegaan van een aparte opstelstrook voor links- en 

rechtsafslaand verkeer; 
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 Op de noordelijke tak van de N726 wordt uitgegaan van één doorgaande 

rijstrook, met een afzonderlijke afslagstrook voor het rechtsafslaand verkeer 

naar de E314; 

 Op de zuidelijke tak van de N726 wordt uitgegaan van één doorgaande 

rijstrook, met een afzonderlijke afslagstrook voor het linksafslaand verkeer naar 

de E314. 

De berekening gaat uit van een conflictvrije verkeerslichtenregeling. 

 

De optimale voor de verkeersbelasting in de verschillende situaties zijn 

opgenomen in onderstaand overzicht: 

 

Tabel 27: Overzicht belasting van de noordelijke aansluiting van de N726 op de E314 bij 

inrichting als lichtengeregeld kruispunt 

 ochtendspits avondspits vrijdagavondspits 

Basisjaar 2014 76s 54s Idem avondspits 

Referentie 2020 86s 57s Idem avondspits 

Toekomst 2020 95s 63s 78s 

Toekomst 2020 + 

Zonhoverheide 

114s 79s 111s 

Toekomst 2020 + 

Zonhoverheide met twee 

doorgaande rijstroken op de 

N726 

61s 63s 71s 

 

Het kruispunt is in de ochtendspits duidelijk zwaarder belast dan in de avondspits. 

In huidige situatie is een cyclusduur van 76s aangewezen, wat in de Referentie 

2020 toeneemt tot 86s (tegenover 55 à 60s in de avondspits). 

De uitbreiding van de site H. Essers zorgt voor een toename van de benodigde 

cyclustijd tot 95s in de ochtendspits, wat duidelijk onder de 120s blijft. In de 

avondspits is de benodigde cyclustijd lager (63s), zelfs op vrijdagavond bij 

cumulatie van de verkeersgeneratie van de uitbreiding van Hengelhoef (78s). 

Wanneer bijkomend ook de ontwikkeling van de zone Zonhoverheide wordt 

ingerekend, neemt de benodigde cyclustijd sterk toe tot zo’n 114s. In de 

avondspits ligt deze op weekdagen lager (79s), maar op vrijdagavond zorgt de 

bijkomende verkeersstroom naar Hengelhoef voor een sterke toename tot 111s. 

Hoewel deze beide waarden nog onder de 120s liggen, naderen zij wel de 

grenswaarde, wat aangeeft dat er minder reserve is om bijvoorbeeld om te gaan 

met de coördinatie tussen beide aansluitingen of met plotse fluctuaties  in de 

verkeersdrukte. Een milderende maatregel zou er in dit geval uit kunnen bestaan 

om de N726 ter hoogte van het kruispunt te ontdubbelen naar twee rijstroken, om 

voorbij het kruispunt weer in te voegen naar één rijstrook. Dit verhoogt de 

doorgaande capaciteit sterk, wat leidt tot een sterke afname van de benodigde 

cyclustijd, tot een aanvaardbaar niveau. 
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8.2.4.4 Parkeerbehoefte 

Bij de uitwerking van het mobiliteitsprofiel van de uitbreiding van de site Essers 

(hoofdstuk 8.2.4.1) werd een inschatting gemaakt van de in- en uitgaande 

verkeersstromen van en naar de site. Uitgaande van deze stromen is een 

inschatting gemaakt van het aantal voertuigen dat zich op de verschillende uren 

van de dag op het terrein bevindt. 

De parkeerbehoefte voor personenwagens wordt hoofdzakelijk bepaald door de 

werknemers, en in mindere mate door bezoekers. In het dagverloop van de 

parkeerbehoefte herkennen we de ingaande sprongen bij het toekomen van de 

werknemers in vroege dienst, in dagdienst en in late dienst. Op dezelfde wijze zien 

we uitgaande sprongen aan het einde van de 3 diensten. De totale 

parkeerbehoefte is het hoogst rond 14u, wanneer de mensen van de vroege dienst 

nog aanwezig zijn, de mensen in dagdienst aan de slag zijn, en de mensen van de 

late dienst reeds zijn toegekomen. De totale parkeerbehoefte vanwege de nieuwe 

ontwikkeling bedraagt op dat moment zo’n 285 parkeerplaatsen. 

 

 

Figuur 8.2.13: Dagverloop van de bijkomende parkeervraag voor personenwagens 

 

In de uitbreidingsplannen is een bijkomende parkeeraanbod voorzien van 289 

parkeerplaatsen, deels gesitueerd aan de oostzijde van de site (nabij de toegang 

tot de site), deels door een bijkomende parking aan de westzijde van het terrein. 

Hiermee is in principe voldaan aan de behoefte, evenwel zonder reservemarge. In 

de regel wordt een marge van 10% gehanteerd omwille van comfort (het vinden 

van een vrije parkeerplaats) en om piekbelastingen op te vangen. Dit dient in dit 

geval echter genuanceerd omdat de parkeerbehoefte stabiel is (weinig fluctuaties 

te verwachten) en omdat de berekende behoefte op zich al een kortstondige piek 

betreft tijdens de shiftwissels. 

 

8.2.4.5 Interne verkeerscirculatie 

De site wordt ontsloten via één enkele toegang die centraal op de site gelegen is. 

De site bestaat uit twee afzonderlijk functionerende delen: 

 Het Europees cross dock, gelegen aan de zuidzijde van de site; 

 De farma-hallen met bijhorend cross dock, dat op zijn beurt bestaat uit de 

centraal gelegen hallen (de huidige hallen 1, 2, 5) en de hallen op het noordelijk 

deel van de site (de huidige hallen 3 en 4). De uitbreiding zal bestaan uit het 

aanbouwen van bijkomende hallen aan deze beide bestaande blokken. 

De verkeerscirculatie op de site wordt dan ook opgebouwd uit drie lussen rond 

deze drie blokken. Deze lussen worden elk in tegenwijzerzin gebruikt: 
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 Voor de hallen 3-4 + uitbreiding: 

- ingaand langs de noordzijde van de site; 

- uitgaand tussen hallen 1-2-5 en 3-4 door, of tussen hallen 1-2-5 en 6 door. 

 Voor de hallen 1-2-5 + uitbreiding: 

- ingaand tussen hallen 1-2-5 en 3-4 door; 

- uitgaand tussen hallen 1-2-5 en 6 door. 

 Voor hal 6: 

- ingaand tussen hallen 1-2-5 en 6 door; 

- uitgaand langsheen de zuidrand van de site. 

De drie lussen komen opnieuw samen nabij de uitgang van de site. 

 

 

Figuur 8.2.14: Intern circulatieplan 

 

8.2.4.6 Verkeersveiligheid 

De uitbreiding van de site H. Essers zorgt voor een toename van de 

(vracht)verkeersintensiteiten op het omliggend wegennet, meer bepaald op het 

traject Transportlaan – N726 Wagemanskeel van en naar de E314. 

De voornaamste verkeersveiligheidsrisico’s op de route zijn: 

 Transportlaan: dit is een industrieweg met beperkt aantal erfontsluitingen en 

gescheiden fietspaden, waardoor het risico op conflicten beperkt is. 

 Rotonde N726 – Transportlaan: 

- Door de inrichting als rotonde is de aansluiting aanzienlijk veiliger dan het 

vroegere voorrangskruispunt. De inrichting als rotonde zorgt immers voor 

een afname van het aantal mogelijke conflictpunten. De resterende 

conflictpunten zijn bovendien minder ernstig door de snelheidsreductie en 

doordat er geen frontale of haakse conflicten mogelijk zijn; 
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- Een nadeel van rotondes is de moeilijke inpasbaarheid van fietsers op een 

rotonde. In dit geval is dit knelpunt echter opgelost door de aanleg van een 

fietstunnel onder de rotonde, waardoor fietsverkeer volledig gescheiden blijft 

van het gemotoriseerd verkeer; 

- Hiermee is ook een veilige aansluiting voorzien voor de bovenlokale 

functionele fietsroute langs de Transportlaan – Wagemanskeel (zuid) en de 

toeristische route tussen de knooppunten 74 en 79. 

 N726 Wagemanskeel: De Wagemanskeel is een secundaire weg met 

aanliggende fietspaden. Deze zijn moeilijk te verantwoorden gezien de 

verwachte verkeerstoename, met name van het vrachtverkeer. 

Bij de aanleg van de rotonde Transportlaan is een aanzet gemaakt voor een 

dubbelrichtingsfietspad aan de oostzijde van de N726 dat echter weer overgaat 

in de aanliggende fietspaden. Een verdere uitbouw tot volwaardige 

fietsvoorzieningen langs de volledige N726 is aangewezen. 

 

 

Figuur 8.2.15: Overzicht van de fietsvoorzieningen ter hoogte van rotonde Transportlaan 

 

 Aansluitingen E314: voor deze aansluitingen zijn twee varianten beschouwd, 

waarbij ze ingericht worden hetzij als rotonde, hetzij als lichtengeregeld 

kruispunt. 

- In het geval van inrichting als rotonde zijn dezelfde bemerkingen te 

formuleren als hiervoor bij de rotonde Transportlaan. Een rotonde zorgt voor 

een afname van het aantal en de ernst van de mogelijke conflictpunten, 

zodat op een rotonde minder ongevallen en bovendien minder ernstige 

ongevallen te verwachten zijn; 

- Daartegenover staat echter de moeilijke inpasbaarheid van fietsers op 

rotondes. Dit geldt zeker in dit geval waar dubbelstrooksrotondes 
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aangewezen zijn (zie de bespreking van de mobiliteitseffecten onder 

hoofdstuk 8.2.4.3); 

- Om deze reden wordt vanuit het aspect verkeersveiligheid de voorkeur 

gegeven aan een oplossing met verkeerslichten. Verkeerslichten laten 

immers ook toe om de ernstigste conflicten te beveiligen door ze apart groen 

te geven. Om deze reden is in de bepaling van de mobiliteitseffecten 

(hoofdstuk 8.2.4.3) uitgegaan van een conflictvrije regeling. 

 

8.2.5 Milderende maatregelen 

De effectenbeoordeling mobiliteit voor de zuidelijke en noordelijke aansluitingen 

van de N726 op de E314 omvatte een capaciteitstoets uitgaande van de 

herinrichting van de voorrangskruispunten tot rotonde of lichtengeregeld 

kruispunt, beide varianten die binnen de Streefbeeldstudie voor de N726 zijn 

voorgesteld als te realiseren maatregelen op korte termijn.  Deze aanpak is 

gevolgd omdat de capaciteit van de bestaande voorrangskruispunten al voor de 

huidige situatie werd beoordeeld als ‘niet acceptabel’.  Een bijkomende 

verkeersbelasting (hetzij autonome groei zoals in de referentiesituatie, hetzij 

bijkomend verkeer van nieuwe ontwikkelingen zoals Essers) zal die situatie enkel 

verergeren. 

De herinrichting van het op- en afrittencomplex cf het streefbeeld voor de N726 

garandeert een goede verkeersafwikkeling in de geplande situatie (na uitbreiding 

van H. Essers).  Beschouwen we de cumulatieve effecten ten gevolge van 

Hengelhoef en Zonhoverheide krijgt de herinirichting tot lichtengeregelde 

kruispunten de voorkeur. 

Wat betreft mobiliteit dienen er uitgaande van een herinrichting van het op- en 

afrittencomplex tot lichtengeregelde kruispunten geen dwingende en strikt 

noodzakelijke maatregelen opgenomen te worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften.   

Er wordt wel volgende maatregel geformuleerd die geen betrekking heeft op het 

plan, maar die gezien kan worden als  flankerende maatregel zonder bindend 

karakter: 

 Opwaardering van de fietsvoorzieningen langs de N726. 

 

8.2.6 Conclusie 

De evaluatie van de mobiliteitseffecten ten gevolge van het plan bestaat uit een 

aftoetsing van de capaciteit van de 3 kruispunten die bijdragen tot de ontsluiting 

van de site: 

 de rotonde N726 – Transportlaan; 

 de zuidelijke aansluiting van de N726 met de E314; 

 de noordelijke aansluiting van de N726 met de E314. 

De afwikkeling van de rotonde N726 – Transportlaan blijkt te voldoen voor de 

geplande situatie 2020. Ook het cumulatief effect van de site Hengelhoef 

veroorzaakt geen problemen. De bijkomende ontwikkeling van de site 

Zonhoverheide (waarvoor de tijdshorizont onduidelijk is) zorgt echter wel voor een 

sterke verkeerstoename op de rotonde, die leidt tot een overbelasting. Daarom is 
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vanaf het moment dat de herbestemming van Zonhoverheide tot bedrijventerrein 

gerealiseerd is een aanpassing van de rotonde aangewezen. 

De zuidelijke en noordelijke aansluiting van de N726 met de E314 zijn momenteel 

ingericht als voorrangskruispunten waarbij de afrit van de E314 ondergeschikt is 

aan de voorrangsweg N726. De capaciteitstoets van beide aansluitingen in de 

huidige configuratie toont zowel voor de huidige situatie als voor de 

Referentiesituatie 2020 een overbelasting.   De verkeerscapaciteit van deze 

aansluitingen wordt getoetst bij de inrichting ervan als rotonde en bij de uitrusting 

met verkeerslichten zoals voorgesteld binnen de Streefbeeldstudie voor de N726.  

De uitbreiding van H. Essers hypothekeert de goede verkeersafwikkeling van het 

op- en afrittencomplex niet voor beide varianten van het Streefbeeld.  

Wanneer zowel de uitbreiding van H. Essers als Hengelhoef en Zonhoverheide 

gerealiseerd zijn, geniet de inrichting van beide aansluitingen als lichtengeregeld 

kruispunt de voorkeur. Bij de aansluiting E314 is in dat geval echter ook een 

ontdubbeling van de N726 ter hoogte van het kruispunt aangewezen. 

Bij de realisatie van het plan is er een bijkomende behoefte aan 285 

parkeerplaatsen. In de uitbreidingsplannen is een bijkomende parkeeraanbod 

voorzien van 289 parkeerplaatsen. Hiermee is in principe voldaan aan de behoefte, 

evenwel zonder reservemarge.  

De uitbreiding van de site H. Essers zorgt voor een toename van de 

(vracht)verkeersintensiteiten op het omliggend wegennet, meer bepaald op het 

traject Transportlaan – N726 Wagemanskeel van en naar de E314. De in het 

streefbeeld voor de N726 voorziene herinrichting van het op- en afrittencomplex is 

reeds in de huidige situatie gewenst. Vanuit het aspect verkeersveiligheid genieten 

voor de aansluitingen met de E314 de lichtengeregelde kruispunten de voorkeur 

ten opzichte van de dubbelstrooksrotondes. 

De effecten van het plan ten aanzien van mobiliteit worden gering negatief tot 

verwaarloosbaar geacht mits voor de aansluitingen op de E314 het in het 

Streefbeeld voor de N726 scenario van lichtengeregelde kruispunten wordt 

gekozen . Enkel wanneer de aansluitingen E314 als een rotonde worden ingericht 

kunnen er ten gevolge van de uitbreiding van H. Essers, cumulatief met de 

ontwikkelingen van Hengelhoef en Zonhoverheide matig tot sterk negatieve 

effecten optreden. 

 

8.2.7 Nulalternatief 

Het nulalternatief betekent dat het voorgenomen plan niet doorgaat.  

De mogelijks negatieve effecten m.b.t. mobiliteit zullen uitblijven ter hoogte van de 

huidig voorziene locatie. 

Los van het voorliggende plan zal het streefbeeld voor de N726 worden 

uitgevoerd.  De aanpassing van de aansluiting op de E314 is voorzien in het 

streefbeeld.  Ook als de uitbreiding van de site Transportlaan niet doorgaat zullen 

andere ontwikkelingen in de omgeving voor extra verkeersdruk zorgen op de 

omliggende verkeerswegen. 

 



 Pagina 212  BE0100.010705.0330 

 

8.3 Bodem 

8.3.1 Scope en beoordelingskader 

8.3.1.1 Mogelijke effecten van het plan 

Het plan heeft op de volgende wijze een invloed op bodem: 

 direct ruimtebeslag: wijziging bodemgebruik en bodemgeschiktheid; 

 bodemverstoring: aantasting bodemprofiel, bodemstructuur of topografie, 

zettingen, wijzigingen bodemvochtregime en bodemerosie; 

 wijziging bodemkwaliteit: bodemverontreiniging. 

Effecten vanuit de discipline Bodem worden enkel in die mate aangereikt en 

besproken in zoverre een relevante kennisoverdracht is vereist naar andere 

effectgroepen of disciplines: verstoring van het hydrologische en/of hydrografische 

systeem (bodemgebruik, bodemvocht, grondwater), landschap (bodemkundig 

erfgoed), fauna & flora (bodemgeschiktheid) en mens (bodemgebruik, 

bodemverstoring/verontreiniging). 

 

8.3.1.2 Beoordelingskader 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het beoordelingskader. 

 

Tabel.28: Beoordelingskader discipline bodem 

Wijzigen bodemgebruik 

De wijzigingen in het bodemgebruik worden kwantitatief beschreven maar niet beoordeeld. 

Aantasting bodemprofiel 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Verwaarloosbaar Het bodemprofiel is reeds verstoord of de 

aanwezige bodems verstoren geen 

profielopbouw 

Nvt 

Gering negatief De profielopbouw van de aanwezige 

bodems zal verstoord worden maar het 

betreffen geen cultuurhistorisch of 

wetenschappelijk waardevolle bodems 

Geen specifieke maatregelen 

vereist bovenop de bestaande 

regelgeving 

Significant negatief De profielopbouw van cultuurhistorisch of 

wetenschappelijk waardevolle bodems zal 

verstoord worden 

Milderende maatregelen vereist 

Aantasting bodemstructuur 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Verwaarloosbaar Bodem is niet gevoelig voor verdichting Nvt 

Gering negatief Bodem is (zeer) weinig gevoelig voor 

verdichting  

Geen specifieke maatregelen 

vereist bovenop de bestaande 

regelgeving 

Matig negatief Bodem is gevoelig voor verdichting maar 

het bodemgebruik zal niet of beperkt 

Milderende maatregelen 

wenselijk 
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beïnvloed worden t.g.v. bodemverdichting 

Significant negatief Bodem is gevoelig voor verdichting en het 

bodemgebruik zal negatief beïnvloed 

worden t.g.v. bodemverdichting 

Milderende maatregelen vereist 

Zettingen en bodemerosie 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Verwaarloosbaar Bodem is niet gevoelig voor 

zettingen/verzakkingen/bodemerosie 

Nvt 

Gering negatief Bodem is beperkt gevoelig voor 

zettingen/verzakkingen /bodemerosie maar 

er wordt geen invloed op aanwezige 

infrastructuur verwacht 

Geen specifieke maatregelen 

vereist bovenop de bestaande 

regelgeving 

Significant negatief Bodem is gevoelig voor 

zettingen/verzakkingen /bodemerosie en er 

is infrastructuur aanwezig die negatief 

beïnvloed kan worden 

 

Milderende maatregelen vereist 

Wijzigen bodemvochtregime 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Significant positief Oppervlakte verhardingen wordt 

verminderd of bestaande oppervlakte 

verhardingen worden in overeenstemming 

gebracht met de stedenbouwkundige 

verordening of strengere opgelegde 

normen 

Nvt 

Verwaarloosbaar Geen wijziging in afvoer- en 

infiltratiekarakteristieken 

Nvt 

Gering negatief Oppervlakte verhardingen neemt toe 

conform de opgelegde normen 

Geen specifieke maatregelen 

vereist bovenop de bestaande 

regelgeving 

Significant negatief Oppervlakte verhardingen neemt toe en 

niet voldaan aan verordening of andere 

opgelegde normen 

Milderende maatregelen vereist 

Wijzigen bodemkwaliteit 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Significant positief Sanering van verontreinigde bodem met 

verspreidingsrisico en met humaan-

toxicologisch risico 

Nvt 

Matig positief Sanering van verontreinigde bodem met 

verspreidingsrisico maar zonder humaan-

toxicologisch risico of tegengaan van de 

verspreiding 

Nvt 
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Gering positief Sanering van verontreinigde bodem zonder 

verspreidingsrisico 

Nvt 

Verwaarloosbaar Bij de werken wordt niet aan verontreinigde 

bodem geraakt 

Nvt 

Gering negatief Bestaande verontreiniging zonder 

verspreidingsrisico en zonder humaan-

toxicologische of ecologische risico’s blijft 

bestaan 

Geen specifieke maatregelen 

vereist bovenop de bestaande 

regelgeving 

Matig negatief Kans op verspreiding of ontstaan van 

bodemverontreiniging zonder humaan-

toxicologisch of ecologische risico 

Milderende maatregelen 

wenselijk 

Significant negatief Kans op verspreiding of ontstaan van 

bodemverontreiniging met humaan-

toxicologisch of ecologische risico 

Milderende maatregelen vereist 

 

8.3.2 Direct ruimtebeslag 

8.3.2.1 Wijzigen bodemgebruik en -geschiktheid 

Binnen de uitbreidingszone 

In de 19
de

 eeuw werd de uitbreidingszone aangeplant met dennen. Momenteel is 

het terrein nog steeds bebost. Enkel de oostelijke en zuidelijke grens van de 

uitbreidingszone wordt ingenomen door een fietspad en een ruiter- en 

mennetwerk. 

Met de realisatie van het plan, zal ca. 12 ha bos ingenomen worden door 

industrieterrein. Voor het fietspad en de ruiter- en menroutenetwerk wordt een 

alternatieve route voorzien. Het verlies van het naaldbos, dat een typisch historisch 

bodemgebruik is voor de Kempen, zal beoordeeld worden onder de discipline 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. 

 

De geschiktheid van de bodem voor verschillende landbouwteelten kan afgeleid 

worden uit de bodemseries. In de onderstaande tabel wordt de bodemgeschiktheid 

weergegeven van de aanwezige bodemseries binnen de uitbreidingszone. 

 

Tabel 29: Bodemgeschiktheid van de bodems binnen de uitbreidingszone voor landbouw 

Bodemtype Bodem-serie 
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Zeer Droog zand Zag 5 5 5 5 3 5 4 

ZAg1/ZAg1t/ZAgt 5 5 5 4 3 5 4 

Droog zand Zbg1t/Zbgt 5 5 5 4 3 5 4 

Matig droog zand Zcgt 5 5 5 3 3 5 3 



 Pagina 215  BE0100.010705.0330 

 

Matig nat zand Zdg1t 4 4 3 3 3 4 2 

Landduin X 5 5 5 5 5 5 5 

Legende: 

Klasse 1: zeer geschikt, klasse 2: geschikt, klasse 3: matig geschikt, klasse 4: weinig geschikt, klasse 5: 

ongeschikt 

 

Hieruit blijkt dat het merendeel van de uitbreidingszone weinig tot ongeschikt is 

voor landbouw. In de huidige situatie kent het terrein dan ook geen 

landbouwgebruik maar is het volledig bebost en bestemd als natuurgebied. 

In de onderstaande tabellen wordt daarom ook de bodemgeschiktheid voor 

bosbomen weergegeven. 
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Tabel 30: Bodemgeschiktheid van de bodems binnen de uitbreidingszone voor bosbomen (deel 1) 

Bodemserie 
A
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Zag 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 4 2 

ZAg1/ZAg1t/ZAgt 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 4 2 

Zbg1t/Zbgt 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 4 2 

Zcgt 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 2 5 5 5 5 4 5 4 2 

Zdg1t 5 5 5 4 5 4 5 2 4 4 5 2 5 5 4 5 3 5 4 1 

X 5 5 5 4 5 4 5 2 4 4 5 2 5 5 4 5 3 5 4 1 

ABAL: Abies alba (Gewone zilverspar)    CABE: Carpinus betulus (Haagbeuk) 

ACCA: Acer campestre (Spaanse aak)    CASA: Castanea sativa (Tamme kastanje) 

ACPS: Acer pseudoplatanus (Gewone esdoorn)   CRLA: Crataegus laevigata (Tweestijlige meidoorn) 

AEHI: Aesculus hippocastanum (Paardenkastanje)   CRMO: Crataegus monogyna (Eenstijlige meidoorn) 

ALGL: Alnus glutinosa (Zwarte els)     FASY: Fagus sylvatica (Beuk) 

ALIN: Alnus incana (Witte els)     FREX: Fraxinus excelsior (Es) 

ALSP: Alnus spp       LASP: Larix spp  

BEPE: Betula pendula (Ruwe berk)     MASY: Malus sylvestris (Wilde appel)  

BEPU: Betula pubescens (Zachte berk)    PIAB: Picea abies (Fijnspar) 

BESP: Betula spp.      PINA: Pinus nigra austriaca (Zwarte den) 

 

Legende: 

Klasse 1: zeer geschikt, klasse 2: geschikt, klasse 3: matig geschikt, klasse 4: weinig geschikt, klasse 5: ongeschikt 
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Tabel 31: Bodemgeschiktheid van de bodems binnen de uitbreidingszone voor bosbomen (deel 2) 

Bodemserie 
P 
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Zag 2 2 5 3 5 2 5 5 4 5 4 3 5 3 5 4 5 5 5 

ZAg1/ZAg1t/ZAgt 2 2 5 3 5 3 5 5 4 5 4 3 5 3 5 4 5 5 5 

Zbg1t/Zbgt 2 2 5 3 5 3 5 5 4 5 4 3 5 3 5 4 5 5 5 

Zcgt 2 2 5 3 5 3 5 5 4 5 4 3 5 3 5 4 5 5 5 

Zdg1t 1 2 5 3 5 2 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 

X 1 2 5 3 5 2 5 5 4 3 4 3 4 3 4 3 5 5 5 

PINC: Pinus nigra Corsicana (Zwarte den)    QURO: Quercus robur (Zomereik) 

PISY: Pinus sylvestris (Grove den)     QURU: Quercus rubra (Amerikaanse eik) 

PLAC: Platanus acerifolia (Gewone plataan)    QUSP: Quercus spp 

POCA: Populus x canescens (Grauwe abeel)    ROPS: Rosa pseudoscabriuscula (Viltroos) 

POSP: Populus spp      SAAL: Salix alba (Schietwilg) 

POTR: Populus tremula (Ratelpopulier)    SOAU: Sorbus aucuparia (Wilde lijsterbes) 

PRAV: Prunus avium (Zoete kers)     TICO: Tilia cordata (Winterlinde) 

PRPA: Prunus padus (Vogelkers)     TIPL: Tilia platyphyllos (Zomerlinde) 

PSME: Pseudotsuga menziesii (Douglasspar)    ULSP: Ulmus spp 

QUPE: Quercus petraea (Wintereik) 

 

Legende: 

Klasse 1: zeer geschikt, klasse 2: geschikt, klasse 3: matig geschikt, klasse 4: weinig geschikt, klasse 5: ongeschikt 
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Uit deze tabellen blijkt dat de geschiktheid van zandbodems voor de meeste 

boomsoorten ook beperkt is. (Zeer) droog zand en matig droog zand zijn wel (matig) 

geschikt voor Ruwe berk, Zwarte den, Grove den, Grauwe abeel, Ratelpopulier, 

Amerikaanse eik en Viltroos. Matig nat zand en landduinen zijn bijkomend nog (matig) 

geschikt voor enkele soorten zoals Tamme kastanje, Lork, Wintereik en Schietwilg. Zeer 

geschikt zijn matig nat zand en landduinen enkel voor Zwarte den. 

Binnen de uitbreidingszone zijn boomsoorten aanwezig waarvoor de bodem geschikt 

geacht worden. Met de herbestemming zal het aanwezige bos ingenomen worden door 

industriële activiteiten. Het terrein wordt verhard en ca. 12 ha bosfunctie gaat verloren. 

 

8.3.3 Verstoringseffecten 

8.3.3.1 Aantasting bodemprofiel 

Binnen de uitbreidingszone 

Door de inname binnen de uitbreidingszone zal de bodem en haar bijhorend profiel 

potentieel vernietigd worden. 

In de onderstaande tabel wordt het bodemprofiel van de aanwezige bodems binnen de 

uitbreidingszone weergegeven. Hieruit blijkt dat er voornamelijk bodems aanwezig zijn 

met een duidelijke humus en/of ijzer aanrijkingshorizont (podzolen). Enkel de landduin 

vertoont geen profielopbouw. 

De profielontwikkeling van de podzolbodem zal nog niet verstoord zijn door antropogene 

omstandigheden aangezien het terrein nog steeds bebost is. De realisatie van het plan 

zal dus aanleiding geven tot de verstoring van deze profielen. Er wordt verondersteld dat 

de bodem binnen het ganse plangebied verstoord zal worden aangezien het volledige 

terrein ontbost en bebouwd kan worden. 

 

Tabel 32: Geologische opbouw van de uitbreidingszone 

Bodemtype Bodemserie Bodemprofiel Oppervlakte 

Zeer droog zand Zag Duidelijke humus 

en/of ijzer 

aanrijkingshorizont 

11,09 ha 

ZAg1/ZAg1t/ZAgt 

Droog zand Zbg1t/Zbgt 

Matig droog zand Zcgt 

Matig nat zand Zdg1t 

Landduin X Geen bodemprofiel 0,87 ha 

 

De aanwezige bodems binnen de uitbreidingszone worden niet beschouwd als 

cultuurhistorisch of wetenschappelijk waardevol. Bovendien is het bodemprofiel minder 

relevant voor de niet grondgebonden functie die binnen de uitbreidingszone voorzien 

wordt. Het terrein wordt tevens volledig verhard, met uitzondering van de bufferzone. Het 

verlies van de bodemprofielen wordt bijgevolg gering negatief geacht. 

 

 



 Pagina 219 BE0100.010705.0330 

 

8.3.3.2 Aantasting bodemstructuur 

Binnen de uitbreidingszone 

Onder een gewichtsbelasting kan bodemverdichting optreden. Het verdichten van de 

bodem veroorzaakt enkele secundaire effecten: door het lagere poriënvolume van de 

bodem kan er minder regenwater infiltreren, waardoor meer water afstroomt, de 

grondwatertafel minder gevoed wordt, de debieten in de riolering stijgen, wortelgroei 

bemoeilijkt wordt, enz. De aantasting van de bodemstructuur door compactatie heeft 

bijgevolg ook effecten op de waterhuishouding en de vegetatie. 

Het draagvermogen van de bodem wordt bepaald door de bodemtextuur, de 

bodemvochtigheid en het gehalte aan organisch materiaal in de bodem. Het risico op 

bodemverdichting is het grootst bij werken in natte weersomstandigheden en dit in de 

grootste mate op klei- en leemgronden. 

In de onderstaande tabel wordt op basis van de textuur- en drainageklasse van de 

bodemseries de gevoeligheid voor bodemverdichting bepaald. 

 

Tabel 33: Geologische opbouw van de uitbreidingszone 

Bodemtype Bodemserie Bodemverdichting Oppervlakte 

Zeer droog zand Zag Zeer weinig gevoelig 

voor 

bodemverdichting 

11,09 ha 

ZAg1/ZAg1t/ZAgt 

Droog zand Zbg1t/Zbgt 

Matig droog zand Zcgt 

Matig nat zand Zdg1t 

Landduin X Niet relevant 0,87 ha 

 

Aangezien binnen de uitbreidingszone uitsluitend zandgronden aanwezig zijn, kan 

gesteld worden dat de bodems niet gevoelig zijn voor bodemverdichting.  

De gronden waarmee de uitbreidingszone opgehoogd zal worden moeten binnen de 

bufferzones en de zones met infiltratievoorzieningen een textuur hebben die gelijkaardig 

is aan de textuur van de oorspronkelijke grond (zie paragraaf 8.3.3.6).  

Bovendien zal het terrein, met uitzondering van de bufferzone, volledig verhard worden 

waardoor effecten op de bodemstructuur minder relevant geacht worden. Het effect wordt 

bijgevolg gering negatief geacht. Wat betreft de bufferzone kunnen de volgende 

maatregelen genomen worden. 

 

Binnen de bufferzone dienen tijdens de aanlegfase maatregelen genomen te worden om 

bodemverdichting te vermijden (bv. voorzien van rijplaten of werken met voertuigen op 

rupsbanden of luchtbanden met een lage luchtdruk). 

 

8.3.3.3 Zettingen 

Binnen de uitbreidingszone 

Bodemzetting duidt op een zakking van het oorspronkelijk maaiveld. Zetting kan 

veroorzaakt worden door enerzijds grondwerken en anderzijds een daling van de 
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grondwaterstand. Zettingen ten gevolge van grondwerken situeren zich in principe binnen 

de zone waarin de werken worden uitgevoerd. Zettingen ten gevolge van een 

grondwaterverlaging kunnen optreden over een grotere afstand. 

Mogelijke bodemzetting zal zich hoofdzakelijk voordoen in zware (leem of klei) gronden 

of veenhoudende gronden. Zandgronden zijn niet gevoelig voor zettingen omdat de 

samendrukbaarheid ervan beperkt is. 

Binnen de uitbreidingszone wordt het risico op zettingen bij grondwerken beperkt geacht 

door de aanwezigheid van zandgronden. De diepe grondwaterstand maakt dat een 

verminderde infiltratie ook geen zettingen zal veroorzaken. 

Daarnaast moeten de gronden waarmee de uitbreidingszone zal opgehoogd worden een 

textuur hebben die gelijkaardig is aan de textuur van de oorspronkelijke grond binnen de 

bufferzones en de zones met infiltratievoorzieningen (zie paragraaf 8.3.3.6). De zandige 

textuur van de ophooglaag zorgt er bijgevolg voor dat ook na de ophoging het risico op 

zettingen verwaarloosbaar wordt geacht. 

 

Tot slot kunnen er ook zettingen optreden ten gevolge van de ligging van de 

uitbreidingszone in het mijnverzakkingsgebied van Winterslag. De uitbreidingszone 

situeert zich echter op de rand van dit gebied. Ter hoogte van de rand zullen eventuele 

zettingen beperkt zijn. Het risico ten aanzien van de geplande gebouwen wordt dan ook 

gering negatief geacht. 

 

8.3.3.4 Wijzigen bodemvochtregime 

Binnen de uitbreidingszone 

Door ondoorlatende oppervlakken te realiseren worden de infiltratiemogelijkheden van 

hemelwater in de bodem beperkt en wijzigt bijgevolg de aanrijking van de 

grondwatertafel. 

De uitbreidingszone zal, met uitzondering van de bufferzone, volledig verhard worden 

met het risico op afname van de infiltratie tot gevolg. Voor de inschatting van het effect 

ten aanzien van het bodemvochtregime wordt verwezen naar de discipline Water. 

Hieruit blijkt dat er binnen de uitbreidingszone maatregelen genomen kunnen worden om 

het afstromend hemelwater te laten infiltreren in een infiltratievoorziening die wordt 

aangelegd op de noordelijke en westelijke grens van de uitbreidingszone. De 

infiltratievoorziening moet zodanig gedimensioneerd worden dat de overloop enkel 

werkzaam zal zijn in noodsituaties. Op die manier zal het grondwater zoveel mogelijk 

aangevuld worden en worden effecten op het bodemvochtregime verwaarloosbaar 

geacht. 

 

Binnen de huidige bedrijfssite 

Onder de discipline water wordt geadviseerd om bij aanpassingen aan de huidige 

bedrijfssite bepaalde stukken verharding af te koppelen van de huidige infiltratiebekkens 

en aan te sluiten op de nieuwe infiltratievoorziening wanneer blijkt dat de overloop van de 

huidige infiltratiebekkens te vaak in werking treedt. Op die manier wordt het hemelwater 

niet geloosd in de riolering maar kan het  infiltreren in de bodem en het grondwatertafel 

aanvullen. 
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Deze maatregelen kunnen er bijgevolg voor zorgen dat het effect van de huidige 

bedrijfssite op de grondwaterkwantiteit en het bodemvocht beperkt wordt 

(verwaarloosbaar effect). 

 

8.3.3.5 Bodemerosie 

Binnen de uitbreidingszone 

Het terrein binnen de uitbreidingszone vertoont niveauverschillen. Ter hoogte van de 

hellingen van meer dan 10% is er volgens de watertoetskaart een risico op erosie. 

Momenteel zorgen boomwortels er voor een stabilisatie van de bodem. Met de 

ontbossing van het terrein komt de bodem bloot te liggen en kan het risico op erosie 

bijgevolg toenemen. 

Zandbodems zijn echter maar beperkt gevoelig voor watererosie. Bovendien zal het 

terrein volledig verhard worden (met uitzondering van de bufferzone). Hierdoor wordt het 

risico op watererosie verwaarloosbaar geacht. Ook winderosie wordt vermeden door de 

verharding van het terrein. 

 

8.3.3.6 Wijzigen bodemkwaliteit 

Binnen de uitbreidingszone 

Bij de overdracht van gronden is altijd verplicht een bodemattest vereist, ook als het niet 

om een risicogrond gaat. Voor het verwerven van gronden op verdachte terreinen is 

bovendien een oriënterend bodemonderzoek noodzakelijk. Verdachte terreinen zijn 

gronden waarop een risicoactiviteit plaats heeft of plaats gehad heeft. Indien uit het 

onderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is, dan is een beschrijvend bodemonderzoek 

vereist. Dit beschrijvend bodemonderzoek zal aangeven of bodemsaneringswerken nodig 

zijn. 

In de uitbreidingszone zelf hebben tot nu toe geen risicoactiviteiten plaats gevonden. De 

minerale olie verontreinigingen op het huidige terrein van H. Essers reiken niet tot in de 

uitbreidingszone. Er kan dus verondersteld worden dat de bodem binnen de 

uitbreidingszone niet verontreinigd is. Een bodemattest is bijgevolg voldoende bij de 

overdracht van het perceel. 

 

Gelet op de hoogteverschillen tussen het bestaand bedrijventerrein en de 

uitbreidingszone zijn bij de aanleg van het terrein ophogingen nodig om op de TAW-

waarden van de bestaande bedrijfssite te blijven. Er zullen dus gronden aangevoerd 

moeten worden om deze ophoging te realiseren. 

Er zal een 36.000 m³ teelaarde moeten afgegraven worden. Nadien dient er tussen de 

200.000 à 220.000 m³ grond aangevoerd te worden, afhankelijk van het gekozen 

vloerpeil van de gebouwen38. Voor de fundering wordt er tevens 33.000 m³ mengpuin 

aangevoerd. 

Bij dergelijk grondverzet is een milieuhygiënisch onderzoek steeds verplicht. De 

aangevoerde gronden dienen gevrijwaard te zijn van verontreiniging. Volgens de 

geldende regelgeving zal de aangevoerde grond voorzien zijn van een certificaat van de 

Grondbank, waarin de herkomst, kwaliteit en gebruiksvormen staan vermeld. Theoretisch 

                                                      
38 Bij deze volume inschatting werd reeds rekening gehouden met een verlaging van het vloerpeil met gemiddeld 0,5 m. Indien het 
vloerpeil volledig op hetzelfde niveau van de huidige bedrijfsgebouwen gehouden wordt, moet er nog ca. 50.000 m³ extra aangevoerd 
worden. 
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kan er dan ook verondersteld worden dat het grondverzet geen invloed uitoefent op de 

bodemkwaliteit. 

 

Gezien het belang van de uitbreidingszone als infiltratiegebied voor kwetsbare ecotopen 

en de infiltratievoorzieningen die aangelegd dienen te worden rond de uitbreidingszone, 

dienen aan de aangevoerde gronden hoge milieuhygiënische eisen gesteld te worden. 

De aan te voeren grond dient te voldoen aan de (strenge) voorwaarden voor vrij gebruik 

ofwel dient er een ‘Studie ontvangende grond’ te worden uitgevoerd voor de uitgegraven 

bodem wordt gebruikt, die bepaalt of de grond in de uitbreidingszone mag worden 

gebruikt. In deze studie dient de infiltratiefunctie van de bufferzone en de nabijheid van 

het natuurgebied in overweging te worden genomen. De aangevoerde gronden mogen 

niet verontreinigd zijn met stoffen die kunnen uitlogen naar het grondwater. 

Daarnaast moeten de gronden die aangevoerd worden binnen de bufferzones en de 

zones met infiltratievoorzieningen een textuur hebben die gelijkaardig is aan de textuur 

van de oorspronkelijke grond. 

 

De geplande activiteiten van H. Essers tijdens de exploitatiefase kunnen (bij calamiteiten) 

aanleiding geven tot een verontreiniging van de bodem. De kwaliteit van de bodem (en 

het grondwater) wordt dan matig tot significant negatief beïnvloed. Gevaarlijke producten 

dienen daarom conform het bodemsaneringsdecreet en VLAREBO opgeslagen te 

worden. 

 

Voorzorgsmaatregelen die genomen kunnen worden zijn: 

 het dubbelwandig uitvoeren van ondergrondse en bovengrondse opslagtanks of 

enkelwandige bovengrondse tanks voorzien met de nodige inkuiping; 

 het voorzien van de opslagtanks met de nodige veiligheidsvoorzieningen 

(overvulbeveiliging, lekdetectie); 

 het nemen van maatregelen om bluswater op te vangen en op eigen terrein op te 

vangen; 

 het voorzien van een vloeistofdichte vloer in de hallen en ter hoogte van risico-

activiteiten; 

 het aanleggen van de wegen en parkings binnen de uitbreidingszone in 

ondoorlatende materialen; 

 … 

De maatregelen zullen verder geconcretiseerd worden op projectniveau. Deze 

maatregelen zorgen ervoor dat het rechtstreeks indringen van een eventuele 

verontreiniging in de bodem vermeden wordt (verwaarloosbaar effect). 

 

Indien er toch calamiteiten optreden die impact kunnen hebben op de bodem, dienen zo 

snel mogelijk de nodige acties ondernomen te worden om de verontreiniging weg te 

nemen. De nodige controlestalen dienen genomen te worden. Indien de calamiteit valt 

onder het toepassingsgebied van een schadegeval, dienen deze specifieke bepalingen 

nageleefd te worden (artikel 74 en volgende van het Bodemdecreet). 

 

Tijdens de exploitatiefase kan de bodem mogelijk ook verontreinigd geraken wanneer 

afstromend (of opspattend) hemelwater van de wegenis en parkings op de bodem 
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terechtkomt. Dit effect kan zich voordoen in de eerste meters van de bermen langs de 

geplande aan te leggen (weg)verharding binnen de uitbreidingszone. De bodem (en het 

grondwater) kan hier mogelijk aangerijkt worden met zware metalen, minerale olie, PAK’s 

(matig negatief). De effecten ten gevolge van het gebruik van dooizout worden 

beschreven onder de discipline water. 

 

Rondom de verharding dient een goot aangelegd te worden die aangesloten zal worden 

op de zandvanger en olieafscheider. Op die manier wordt de hoeveelheid afstromend 

(of opspattend) hemelwater van de wegenis en parkings dat op de bodem terecht komt, 

beperkt. 

Bovendien wordt aangeraden om de bufferzone fysisch af te schermen voor 

vrachtwagens die in de randzones parkeren. 

Mits deze maatregelen worden genomen, zal het effect op de bodemkwaliteit ten 

gevolge van afstromend (of opspattend) hemelwater verwaarloosbaar zijn.  

 

Tot slot kan ook atmosferische depositie van voertuigemissies (o.a. NOx, SO2 en roet) 

verontreiniging van de bodem veroorzaken. NOx en SO2 dragen in het algemeen bij tot 

verzuring van de bodem terwijl roet een aanrijking van zware metalen en PAK’s kan 

veroorzaken. 

In de discipline Lucht worden de emissies bepaald van de exploitatie van H. Essers en 

het toenemende aantal vervoersbewegingen van en naar het studiegebied. Hieruit blijkt 

dat de uitbreiding van Essers nergens binnen het plan- of studiegebied aanleiding geeft 

tot belangrijke wijzigingen in de kwaliteit van de omgevingslucht. Er zijn bijgevolg geen 

noemenswaardige effecten te verwachten op de bodemkwaliteit ten gevolge van de 

atmosferische depositie (verwaarloosbaar). 

 

8.3.4 Netwerkeffecten 

Niet van toepassing. 

 

8.3.5 Milderende maatregelen 

Ten aanzien van de bodem dienen de volgende dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregelen opgenomen te worden in de stedenbouwkundige voorschriften: 

 Al het hemelwater afkomstig van de uitbreidingszone afleiden naar infiltratiebekkens 

die minstens een volume van 2.810 m³ en een infiltratieoppervlakte van 4.496 m² 

hebben.  

 De bufferzone fysisch afschermen voor vrachtwagens die in de randzones zullen 

parkeren.  

 Tijdens de exploitatiefase dienen bodembeschermende maatregelen genomen te 

worden. 

 De aangevoerde gronden mogen niet verontreinigd zijn met stoffen die kunnen 

uitlogen naar het grondwater en moeten binnen de bufferzones en de zones met 

infiltratievoorzieningen een gelijkaardige textuur hebben als de oorspronkelijke grond. 

 Binnen de bufferzone dienen tijdens de aanlegfase maatregelen genomen te worden 

om bodemverdichting te vermijden (bv. voorzien van rijplaten of werken met 

voertuigen op rupsbanden of luchtbanden met een lage luchtdruk). 



 Pagina 224 BE0100.010705.0330 

 

Wat betreft de situatie op de bestaande site wordt volgende aanbeveling (niet strikt 

noodzakelijk op te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften) geformuleerd: 

 Wanneer de overloop van de bestaande infiltratiebekkens meer dan 1 keer per jaar in 

werking treedt, bepaalde stukken van de huidige verharding af te koppelen van de 

bestaande infiltratiebekkens en aan te sluiten op de nieuwe infiltratievoorziening. 

 

8.3.6 Conclusie 

Met de herbestemming zal het aanwezige bos ingenomen worden door industriële 

activiteiten. Het terrein wordt verhard en ca. 12 ha bosfunctie gaat verloren. 

De effecten van het plan op de bodem worden gering negatief tot verwaarloosbaar 

geacht. 

De profielontwikkeling van de aanwezige podzolbodems zal verstoord worden bij de 

ontwikkeling van het terrein. Het zijn echter geen cultuurhistorisch of wetenschappelijk 

waardevolle bodems die verloren gaan. Bovendien is het bodemprofiel minder relevant 

voor de niet grondgebonden functie die binnen de uitbreidingszone voorzien wordt. 

De zandige textuur van de aanwezige bodems en van de gronden39 die gebruikt zullen 

worden om het terrein op te hogen, maakt dat het risico op bodemverdichting en 

zettingen beperkt zal blijven. Voor de bufferzone worden wel randvoorwaarden bepaald. 

Het risico op mijnverzakkingen wordt beperkt geacht aangezien de uitbreidingszone zich 

situeert op de rand van het mijnverzakkingsgebied.  

Bodemerosie wordt beperkt door het terrein te verharden.  

De verharding zorgt er anderzijds voor dat minder hemelwater in de bodem kan 

infiltreren. Door het hemelwater dat van de uitbreidingszone (en eventueel ook van de 

huidige bedrijfssite) afstroomt, te laten infiltreren in een infiltratiegracht worden effecten 

op het bodemvochtregime beperkt. 

De gronden die gebruikt zullen worden voor het ophogen van het terrein dienen te 

voldoen aan de bepalingen van het bodemdecreet en de grondverzetregeling. Gezien het 

belang van de uitbreidingszone als infiltratiezone worden hoge milieuhygiënische eisen 

opgelegd aan de aan te voeren gronden : de aangevoerde gronden mogen niet 

verontreinigd zijn met stoffen die kunnen uitlogen naar het grondwater. 

Tijdens de exploitatiefase kan de bodem aangerijkt worden met verontreinigende stoffen, 

enerzijds door calamiteiten bij de opslag van gevaarlijke producten en anderzijds door 

afstromend (of opspattend) hemelwater van de wegenis en parkings. Er kunnen echter 

milderende maatregelen genomen worden om het risico op bodemverontreiniging te 

beperken.  

Het effect van atmosferische depositie ten aanzien van de bodemkwaliteit wordt 

verwaarloosbaar geacht.  

 

8.3.7 Nulalternatief 

In het nulalternatief zal er geen uitbreiding van H. Essers plaatsvinden in het plangebied. 

Ten aanzien van bodem van het planalternatief resulteert het nulalternatief niet in een 

relevante wijziging ten opzichte van de bestaande situatie. De natuurfunctie blijft immers 

                                                      
39 De gronden waarmee het plangebied opgehoogd zal worden moeten een textuur hebben die gelijkaardig is 

aan de textuur van de oorspronkelijke grond 
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bewaard waardoor de ingrepen op de bodem beperkt zijn. Het bodemgebruik wijzigt niet. 

De oorspronkelijke gelaagdheid van de bodem wordt niet verstoord. Ten aanzien van de 

natuur wordt dit positief geacht aangezien de beoogde vegetaties immers optimaal 

groeien op de podzolbodem. Effecten zoals aantasting van de bodemstructuur, 

bodemerosie, wijzigingen van het bodemvochtregime en zettingen worden niet verwacht. 

Het risico op bodemverontreiniging is tevens verwaarloosbaar omdat er geen risico-

activiteiten zullen plaatsvinden. 

De effecten ten aanzien van bodem worden in het nulalternatief bijgevolg beperkter 

geacht dan bij de realisatie van het plan. 

 

8.4 Water 

8.4.1 Scope en beoordelingskader 

8.4.1.1 Mogelijke effecten van het plan 

Het plan heeft, op hoofdlijnen, op volgende wijze een invloed op de toekomstige situatie: 

 Wijzigen oppervlaktewaterkwantiteit: door de toename van het verharde oppervlak 

vergroot de hoeveelheid afstromend hemelwater en het risico op overstroming. De 

dimensionering van bufferbekkens wordt getoetst aan de geldende regelgeving. 

 Wijzigen grondwatertafel: de realisatie van het plan impliceert een toename van het 

verharde oppervlak met een beperking van de voeding van de grondwatertafel door 

infiltratie als gevolg. De in het plan voorziene maatregelen om infiltratie te bevorderen 

worden geëvalueerd cfr. de regelgeving. De noodzaak aan milderende maatregelen 

voor de gewijzigde infiltratiefunctie van de uitbreidingszone wordt op basis van 

bestaande informatie over de (eco)hydrologie in de Roosterbeekvallei (in Technum – 

Aeolus, 2002. “Het verkrijgen van hydro-ecologisch inzicht in de natte gebieden van 

de Vlaamse natuurreservaten. Teut en Tenhaagdoornheide”) onderbouwd. Het effect 

van wijziging van de grondwatertafel wordt m.a.w. via een expertenoordeel 

geëvalueerd. 

 Wijzigen oppervlaktewaterkwaliteit: de realisatie van het plan gaat mogelijk 

gepaard met lozing van huishoudelijk afvalwater in ontvangende waterlopen, na 

waterzuivering. 

 Wijzigen grondwaterkwaliteit: gerelateerd aan de effectgroep wijziging 

bodemkwaliteit uit de discipline bodem en het eventueel gebruik van strooizout bij 

vriesweer. Aangezien de uitbreidingszone ook fungeert als infiltratiegebied wordt ook 

nagegaan of de kwaliteit van de kwelstromen beïnvloed wordt door het plan. 

 

8.4.1.2 Beoordelingskader 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het beoordelingskader. 

 

Tabel 34: Beoordelingskader discipline water 

Wijzigen oppervlaktewaterkwantiteit en grondwaterpeil 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Significant positief Oppervlakte verhardingen wordt 

verminderd of bestaande oppervlakte 

verhardingen worden in overeenstemming 

Nvt 
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gebracht met de stedenbouwkundige 

verordening of strengere opgelegde 

normen 

Verwaarloosbaar Geen wijziging in afvoer- en 

infiltratiekarakteristieken 

Nvt 

Gering negatief Oppervlakte verhardingen neemt toe 

conform de opgelegde normen 

Geen specifieke maatregelen vereist 

bovenop de bestaande regelgeving 

Significant negatief Oppervlakte verhardingen neemt toe en 

niet voldaan aan verordening of andere 

opgelegde normen 

Milderende maatregelen vereist 

Wijzigen oppervlaktewaterkwaliteit en grondwaterkwaliteit  

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Significant positief Realisatie van het plan gaat gepaard met 

een verbetering van de waterkwaliteit 

Nvt 

Verwaarloosbaar Geen lozing van verontreinigd water op de 

waterloop of geen grote wijziging in de 

waterkwaliteit verwacht 

Nvt 

Matig negatief Lozing van verontreinigd water. 

Lozing gaat niet gepaard met een 

verslechtering van de waterkwaliteit in de 

mate dat het ecologische of humaan-

toxicologische risico’s inhoudt 

Milderende maatregelen wenselijk 

Significant negatief Lozing van verontreinigd water.  

Lozing gaat gepaard met een 

verslechtering van de waterkwaliteit en 

mogelijk met ecologische of humaan-

toxicologische risico’s  

Milderende maatregelen vereist 

 

8.4.2 Direct ruimtebeslag 

Binnen de uitbreidingszone 

Ruimtebeslag kan optreden ten aanzien van overstromingsgebied of waterlopen. 

Voor de effectbespreking ten aanzien van overstromingsgebied wordt verwezen naar 

paragraaf 8.4.3.1. 

Binnen de uitbreidingszone zijn geen waterlopen aanwezig. In functie van de realisatie 

van het plan dienen er bijgevolg geen waterlopen ingebuisd of omgelegd te worden. 

 

8.4.3 Verstoringseffecten 

8.4.3.1 Wijzigen oppervlaktewaterkwantiteit 

Binnen de uitbreidingszone 

Om de afvoer naar het oppervlaktewater te beperken, dient bij de realisatie van het plan 

rekening gehouden te worden met hergebruik, infiltratie en buffering van hemelwater op 

het terrein. De ‘Gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
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infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater’ verplicht tot het toepassen van het principe van integraal waterbeheer. Het 

algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in 1
ste

 instantie zoveel mogelijk 

gebruikt wordt. In 2
de

 instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden 

geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkte hoeveelheid 

water met een vertraging wordt afgevoerd. 

Op basis van een GIS analyse werd een inschatting gemaakt van de toekomstige 

maximale verharde oppervlakte binnen de uitbreidingszone. 

 

Tabel 35: Verharde oppervlakte in de geplande toestand 

Situatie Verhard/Onverhard Omschrijving Oppervlakte Totaal 

Geplande 

toestand 

Verhard Dakoppervlakte 7,13 ha40 11,24 ha 

Wegenis 4,11 ha 

 

Vervolgens werd op basis van de voorwaarden opgenomen in de hemelwaterverordening 

bepaald welke maatregelen genomen moeten worden om het hemelwater afkomstig van 

de uitbreidingszone voldoende te hergebruiken, te infiltreren of te bufferen. 

Bij een uitbreiding is het voorzien van een hemelwaterput niet verplicht. Ook een 

groendak zorgt ervoor dat de hoeveelheid hemelwater die afgevoerd wordt, beperkt 

wordt. Gezien het belang van de uitbreidingszone als infiltratiezone, wordt het 

hemelwater bij voorkeur volledig geïnfiltreerd. Vanuit het aspect (grond)water wordt 

daarom best enkel een infiltratievoorziening voorzien. In dit hoofdstuk wordt aan de 

voorwaarden uit de nieuwe hemelwaterverordening m.b.t. noodzakelijk volume en 

oppervlakte getoetst.   

De omstandigheden ter hoogte van de uitbreidingszone zijn ook geschikt voor infiltratie. 

De grondwatertafel bevindt zich dieper dan 1 m onder maaiveld en de infiltratiecapaciteit 

voor de aanwezige bodem (grof en fijn zand) bedraagt tussen 500 mm/uur en 20 mm/uur. 

De bodem die gebruikt wordt voor de ophoging dient een gelijkaardige textuur te hebben 

(zie discipline bodem). 

 

De infiltratievoorziening dient gedimensioneerd te worden op basis van het toevoerende 

verharde oppervlak. De infiltratieoppervlakte bedraagt minimaal 4 m² per 100 m² 

afwaterende oppervlakte en het buffervolume minimaal 25 liter per m² afwaterende 

oppervlakte. In de onderstaande tabel worden de minimale dimensies van de 

infiltratievoorziening binnen de uitbreidingszone weergegeven. Hierbij wordt 

verondersteld dat de bestaande dakoppervlakte en verhardingen op de huidige 

bedrijfssite volledig zijn aangesloten op een hemelwaterput, infiltratie- of 

buffervoorziening. 

  

                                                      
40 Hiervan is 1,10 ha gelegen ter hoogte van een verharde zone op de huidige bedrijfssite.  
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Tabel 36: Berekening van hemelwaterput, infiltratie- of buffervoorziening 

Situatie Oppervlakte Hemel-

waterput 

Infiltratievoorziening Buffervoorziening 

Geplande 

toestand 

11,24 ha 0 liter Opp. 4.496 m² Opp. - 

Volume 2.810 m³ Volume 0 m³ 

 

Binnen de uitbreidingszone wordt in de bufferzone rondom de uitbreidingszone (op het 

plan met de voorgestelde inrichting is in deze bufferzone een lange infiltratiegracht 

voorgesteld) ruimte voorzien voor de aanleg van een infiltratievoorziening. De 

bovenstaande bepalingen geven een indicatie van de dimensies waaraan deze 

voorziening minimaal moet voldoen.  

Op basis van de lengte en breedte van de bufferzone wordt nagegaan of deze zone groot 

genoeg is om een infiltratiekom (max 30 cm diep) aan te leggen. Daarnaast zal uitgaande 

van het principe van zuinig ruimtegebruik op basis van het noodzakelijk infiltratievolume 

en –oppervlak ook de minimale diepte en breedte van een U-vormig infiltratiebekken 

berekend worden. De berekende dimensies zijn echter geen technische ontwerpwaarden 

maar enkel minimale vuistregels die in de hemelwaterverordening opgelegd worden. 

Op de onderstaande figuur is aangegeven hoe de infiltratieoppervlakte berekend dient te 

worden. Gezien de diepe grondwatertafel, kan verondersteld worden dat het volledige 

buffervolume in rekening gebracht kan worden. 

 

Figuur 8.4.1: Infiltratieoppervlak bij infiltratiekom en infiltratiebekken 

Infiltratiekom 

 

 

 

Infiltratiebekken 

 

 

Tabel 37: Berekening van infiltratiekom en infiltratiebekken met rechte wanden 

Opties Dimensies Lengte  Breedte Diepte Omvang  Conclusie 

Infiltratiekom  Infiltratie-

oppervlakte 

900 m  5 m - = 4.500 m² Oppervlakte is voldoende 

Infiltratie-

volume 

900 m 5 m 0,3 m = 1.350 m³ Volume is niet voldoende 

Infiltratiebekken  Infiltratie-

oppervlakte 

900 m - 2x diepte = 4.496 m² Minimale diepte is 2,5 m 

Infiltratie-

volume 

900 m breedte 2,5 m = 2.810 m³ Minimale breedte is 1,25 m 
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Uit de bovenstaande tabel blijkt dat binnen de bufferzone geen infiltratiekom kan 

aangelegd worden waarvan het volume voldoende is conform de gewestelijke 

hemelwaterverordening. De bufferzone is wel ruim genoeg om een infiltratiebekken te 

voorzien. Rekening houdend met een beschikbare lengte van 900 m, kan er met een 

infiltratiebekken met een diepte van 2,5 m en een breedte van 1,25 m voldaan worden 

aan de gewestelijke hemelwaterordening. 

Deze dimensies van het infiltratiebekken zijn louter indicatief. De concrete uitwerking van 

de infiltratievoorziening zal immers op projectniveau gebeuren. 

Aanvullend bij de toetsing aan de hemelwaterverordening waarin is uitgegaan van een 

gracht met rechte wanden (een U-profiel), worden hieronder de minimale dimensies van 

een gracht met schuine wanden gegeven. 

 

Tabel 38: Berekening van infiltratiebekken met schuine wanden 

Opties Lengte  Breedte 

onderaan 

Breedte 

bovenaan 

Diepte 

Infiltratiebekken met 

wanden  35° 

900 m 0,12 m 4,22 m 1,44 m 

Infiltratiebekken met 

wanden 45° 

900 m 0 m 3,54 m 1,77 m 

 

In bovenstaande berekeningen is uitgegaan van een infiltratiebekken met een lengte van 

900 m.  Indien deze lengte niet volledig beschikbaar is, dient  het bekken breder en/of 

dieper voorzien te worden.  Om het noodzakelijke infiltratievolume en infiltratieoppervlak 

te realiseren, zijn er m.a.w. meerdere combinaties van afmetingen mogelijk. 

 

Belangrijk bij het ontwerp van het infiltratiebekken is dat er tussenschotten worden 

voorzien die ervoor zorgen dat het water in de gracht blijft staan en de kans krijgt om te 

infiltreren. 

 

Doordat zandbodems zeer goed doorlatend zijn, wordt verwacht dat een infiltratiebekken 

zeer goed zal functioneren en er voor de afwatering van de geplande verharding van de 

uitbreidingszone geen reden is om bijkomende infiltratiecapaciteit te overwegen bovenop 

de minima van de hemelwaterverordening. De uitbreidingszone zal echter opgehoogd 

worden, wat een onzekerheid meebrengt over de infiltratiecapaciteit van de bodem na 

deze ophoogwerken. Vanuit de discipline Bodem wordt als randvoorwaarde opgelegd dat 

de aangevoerde gronden dezelfde textuur moeten hebben als de aanwezige 

zandbodems en dat er binnen de bufferzone maatregelen genomen moeten worden om 

bodemcompactatie te vermijden. Er kan dus verwacht worden dat de doorlatendheid van 

de bodem na de ophoging ook nog goed is. Om dit te bevestigen dient een infiltratieproef 

uitgevoerd te worden. 

 

Binnen de zone waar het infiltratiebekken wordt aangelegd dient na de ophoogwerken 

door middel van een infiltratieproef bepaald te worden of de infiltratiecapaciteit nog 

voldoende is om al het opgevangen hemelwater te infiltreren. De overloop mag immers 



 Pagina 230 BE0100.010705.0330 

 

enkel in noodsituaties in werking treden. 

 

Door de aanleg van een infiltratiebekken kan bijgevolg vermeden worden dat het 

hemelwater ongebufferd geloosd wordt in het oppervlaktewater. Het effect ten aanzien 

van de stroomafwaartse oppervlaktewaterkwantiteit wordt dan gering negatief geacht.  

 

De uitbreidingszone zelf is niet gelegen in overstromingsgebied. De aanduiding als 

mogelijks overstromingsgevoelig op de watertoetskaart is immers enkel gerelateerd aan 

de ligging binnen mijnverzakkingsgebied en niet aan een historisch overstromingsevent. 

De inname van de uitbreidingszone impliceert dus geen ruimtebeslag op 

overstromingsgebied. Het effect ten aanzien van overstromingsgebied is dus 

verwaarloosbaar. 

 

Binnen de huidige bedrijfssite 

De huidige bedrijfssite is grotendeels verhard (met uitzondering van de randzone van de 

parking voor de personenwagens die waterdoorlatend is). Het hemelwater afkomstig van 

de verharde oppervlaktes wordt niet hergebruikt. Er is dus geen hemelwaterput 

aanwezig. Er zijn wel 2 infiltratiebekkens aangelegd waar het hemelwater in de bodem 

kan infiltreren. De overloop van deze infiltratiebekkens is aangesloten op de riolering.  

Conform de vorige hemelwaterverordening diende de infiltratieoppervlakte van de 

infiltratievoorziening minimaal 2 m² per 100 m² afwaterende oppervlakte te bedragen. Als 

buffervolume diende er minimaal 300 liter per 20 m² afwaterende oppervlakte voorzien te 

worden. In de onderstaande tabel worden de dimensies van de 2 bekkens binnen de 

huidige bedrijfssite weergegeven. 

 

Tabel .39: Aftoetsing van de huidige bedrijfssite  conform de vorige hemelwaterverordening 

Infiltratie-

bekken 

Aangesloten 

verharde 

oppervlakte 

Minimum dimensies Voorziene dimensies 

Volume Opp. Volume Opp. 

Bekken 1 80.710 m² 1.210 m³ 1.616 m² 1.584 m³ 1.780 m² 

Bekken 2 76.580 m² 1.148 m³ 1.532 m² 1.859 m³ 1.590 m² 

 

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de dimensies van de infiltratiebekkens voldoende zijn 

voor de infiltratie van het hemelwater conform de vorige hemelwaterverordening. 

Wanneer de dimensies van de huidige infiltratievoorzienningen afgetoetst worden met de 

nieuwe hemelwaterverordening blijken vooral de infiltratieoppervlaktes onvoldoende te 

zijn. Conform deze nieuwe verordening dienen de infiltratieoppervlaktes dubbel zo groot 

voorzien te worden. Aanpassingen aan de huidige infiltratievoorziening zijn echter niet 

vereist in het kader van het plan aangezien voor de uitbreidingszone een afzonderlijk 

infiltratiebekken wordt aangelegd. 
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Tabel 40: Aftoetsing van de huidige bedrijfssite conform de huidige hemelwaterverordening 

Infiltratie-

bekken 

Aangesloten 

verharde 

oppervlakte 

Minimum dimensies Huidige dimensies 

Volume Opp. Volume Opp. 

Bekken 1 80.710 m² 2.018 m³ 3.228 m² 1.584 m³ 1.780 m² 

Bekken 2 76.580 m² 1.915 m³ 3.063 m² 1.859 m³ 1.590 m² 

 

8.4.3.2 Wijzigen grondwatertafel 

Binnen de uitbreidingszone 

Ter hoogte van de uitbreidingszone zit de grondwatertafel diep. De uitbreidingszone 

fungeert echter als een infiltratiezone die van belang is voor kwelstromen in lager 

gelegen gebieden. Dit is toegelicht op basis van de beschikbare ecohydrologische studie 

in paragraaf 6.4.3.5. 

Door het verharden van de uitbreidingszone bestaat het risico dat de 

infiltratiemogelijkheden voor hemelwater beperkt worden waardoor de voeding van deze 

kwelstromen zou verminderen en verdroging zou optreden. In deze kwetsbare omgeving 

dient dit absoluut vermeden te worden. Vandaar dat we bij de beoordeling van het effect 

van wijziging grondwatertafel het voorzorgprincipe van maximale infiltratie van zuiver 

hemelwater vooropstellen om de voeding van kwelstromen in de westelijke lager geleden 

gebieden niet te beïnvloeden. 

In Tabel 35 werd de oppervlakte bepaald die verhard zal zijn binnen de uitbreidingszone. 

In totaal gaat het hierbij om ca. 11,24 ha. Rekening houdend met een jaarlijkse neerslag- 

hoeveelheid van 0,3 m, komt dit neer op 33.720 m³ hemelwater die niet meer 

rechtstreeks in de bodem kan infiltreren. In functie van de hemelwaterafvoer wordt echter 

een infiltratiebekken gepland waar het opgevangen hemelwater kan infiltreren (gering 

negatief effect). 

Gezien het belang van de uitbreidingszone als infiltratiezone dient dit bekken volledig 

infiltrerend aangelegd te worden. 

Doordat zandbodems zeer goed doorlatend zijn, wordt verwacht dat een infiltratiebekken 

zeer goed zal functioneren en er voor de afwatering van de geplande verharding van de 

uitbreidingszone geen reden is om bijkomende infiltratiecapaciteit te overwegen bovenop 

de minima van de hemelwaterverordening. 

Een infiltratiebekken heeft steeds een noodoverloop die bij extreme buien in werking 

treedt.  De noodoverloop loost het water bij voorkeur in een lager gelegen terrein waar 

het aanvaardbaar is om het terrein gedurende 1 à 2 dagen onder water te zetten. Omdat 

dit voor voorliggend plan niet mogelijk is, zal de noodoverloop aangesloten worden op de 

riolering.  

 

Om de infiltrerende werking van het infiltratiebekken te behouden, dient er voor het 

lozingspunt in de infiltratievoorziening een olieafscheider en de zandvang geplaatst te 

worden. Wanneer de infiltratiecapaciteit toch blijkt af te nemen, dient de 

infiltratievoorziening gereinigd te worden. 
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Binnen de huidige bedrijfssite 

Wat betreft de hemelwaterafvoer op de huidige bedrijfssite zijn er 2 infiltratiebekkens 

aanwezig. Hier wordt het afstromend hemelwater opgevangen en kan het in de bodem 

infiltreren en zo het grondwater aanvullen.   

De overloop van de bekkens is aangesloten op de riolering. In principe zou de 

noodoverloop van infiltratiebekkens enkel in extreme buien in werking mogen treden. De 

bekkens zijn echter gedimensioneerd conform de vorige hemelwaterverordening. 

Conform de huidige hemelwaterverordening blijkt de infiltratieoppervlakte van de bekkens 

slechts de helft te zijn van wat momenteel vereist is. 

Aangezien het afvoeren van hemelwater naar de riolering niet gunstig geacht wordt, 

mede door het belang van het gebied als infiltratiezone, is het aan te bevelen om na te 

gaan hoe vaak de overloop van de huidige infiltratiebekkens in werking treedt.   

 

Wanneer blijkt dat de huidige infiltratiebekkens onvoldoende zijn om het hemelwater 

afkomstig van de huidige bedrijfssite volledig te laten infiltreren, wordt geadviseerd om 

bij aanpassingen aan de huidige site maatregelen te nemen zodanig dat de overloop 

van de huidige infiltratiebekkens minder dan 1 keer per jaar in werking treedt. Dit kan 

door bepaalde stukken verharding af te koppelen van de huidige infiltratiebekkens en 

aan te sluiten op de nieuwe infiltratievoorziening.  

 

Cumulatieve effecten 

Cumulatieve effecten op de grondwatertafel kunnen optreden wanneer het 

ontginningsgebied Zonhoverheide wordt ingevuld als bedrijventerrein. Deze 

herbestemming gaat immers gepaard met een verharding van maximum 40 ha. Hierdoor 

is er een bijkomende afname van de infiltratiemogelijkheden binnen het infiltratiegebied 

met mogelijke effecten op de kwelstromen tot gevolg. 

Er kan gesteld worden dat cumulatieve efffecten op de grondwatertafel vermeden kunnen 

worden door bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein Zonhoverheide ook te streven 

naar een maximale infiltratie van het afstromend hemelwater, wat in de 

stedenbouwkundige voorschriften van het GRUP Zonhoverheide is verankerd. 

 

8.4.3.3 Wijzigen oppervlaktewaterkwaliteit 

Binnen de uitbreidingszone 

Ondanks de afwezigheid van oppervlaktewater in de onmiddellijke omgeving van de 

uitbreidingszone kunnen de activiteiten binnen de uitbreidingszone toch een invloed 

hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit. Het gaat daarbij om de lozing van zowel het 

afvalwater als het hemelwater. 

De uitbreidingszone grenst aan centraal gebied. Dit wil zeggen dat er een riolering 

aanwezig is die aangesloten is op een RWZI. Conform het zoneringsplan dient het 

afvalwater afkomstig van de uitbreidingszone ook op de RWZI aangesloten te worden. 

Het afvalwater wordt bijgevolg gezuiverd alvorens het geloosd wordt in het 

oppervlaktewater. 

 

Het hemelwater afkomstig van de verharding binnen de uitbreidingszone zal gescheiden 

afgevoerd worden naar een infiltratiebekken. Op die manier wordt de RWZI niet 

bijkomend belast met hemelwater.  
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Enkel in noodsituaties wanneer de overloop van de infiltratievoorziening in werking treedt, 

kan er water geloosd worden in de riolering. Dit kan de oppervlaktewaterkwaliteit negatief 

beïnvloeden, enerzijds door overstorten die in werking kunnen treden en anderzijds door 

verdunning van het afvalwater wat ongunstig is voor de werking van de 

waterzuiveringsinstallatie. Gezien dit effect enkel in noodsituaties zal optreden, wordt het 

effect op de oppervlaktewaterkwaliteit ten gevolge van het plan verwaarloosbaar geacht. 

 

Binnen de huidige bedrijfssite 

De huidige bedrijfssite is gelegen in ‘centraal gebied’ volgens het zoneringsplan van de 

Vlaamse Milieu Maatschappij. Er wordt echter slechts een gedeelte van het afvalwater 

geloosd in de openbare riolering. Hiervan worden geen effecten op de 

oppervlaktewaterkwaliteit verwacht. 

Het afvalwater van de hallen 1 t.e.m. 5 komt echter via een septische put met overloop in 

bezinkput in het grondwater terecht. Dit resulteert vooral in effecten ten aanzien van het 

grondwater (zie paragraaf 8.4.3.4). Grondwaterstromen afkomstig van de 

uitbreidingszone worden echter gedraineerd door de Roosterbeek.  

Toch worden er geen aanzienlijke effecten op de oppervlaktewaterkwaliteit verwacht. De 

restvervuiling die in het grondwater gebracht wordt, breekt immers af (BZC, CZV, N) of 

adsorbeert aan ijzerfractie in zand. Dit blijkt ook uit de waterkwaliteit van de Roosterbeek 

(zie Tabel 3).  

 

Het hemelwater afkomstig van de bestaande bedrijfssite wordt afgevoerd naar 

infiltratiebekkens met een overloop naar de openbare riolering. Bij piekdebieten kan er 

bijgevolg hemelwater via de riolering afgevoerd worden.  

 

Wanneer blijkt dat de overloop van de huidige infiltratiebekkens meer dan 1 keer per 

jaar in werking treedt, wordt aanbevolen om bij aanpassingen aan de huidige site 

maatregelen te nemen zodanig dat er minder hemelwater in de riolering wordt geloosd. 

Dit kan door bepaalde stukken verharding af te koppelen van de huidige 

infiltratiebekkens en aan te sluiten op de nieuwe infiltratievoorziening. Op die manier 

wordt het in werking treden van overstorten vermeden en wordt het afvalwater niet 

verdund. Het afvalwater kan dus beter gezuiverd worden met minder effecten op het 

oppervlaktewater tot gevolg.  

 

8.4.3.4 Wijzigen grondwaterkwaliteit 

Binnen de uitbreidingszone 

Het grondwater binnen de uitbreidingszone wordt aangeduid als (zeer) kwetsbaar. Dit wil 

zeggen dat bij een verontreiniging van de bodem ook de grondwaterkwaliteit aangetast 

kan worden. 

Calamiteiten kunnen tijdens de exploitatiefase aanleiding geven tot verontreiniging (matig 

tot significant negatief). 

 

Om dit te vermijden dienen voorzorgsmaatregelen genomen te worden zoals: 

 het dubbelwandig uitvoeren van ondergrondse en bovengrondse opslagtanks of 

enkelwandige bovengrondse tanks voorzien met de nodige inkuiping; 
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 het voorzien van de opslagtanks met de nodige veiligheidsvoorzieningen 

(overvulbeveiliging, lekdetectie); 

 het nemen van maatregelen om bluswater op te vangen en op eigen terrein op te 

vangen; 

 het voorzien van een vloeistofdichte vloer in de hallen en ter hoogte van risico-

activiteiten; 

 het aanleggen van de wegen en parkings binnen de uitbreidingszone in 

ondoorlatende materialen; 

 … 

De maatregelen zullen verder geconcretiseerd worden op projectniveau. Deze 

maatregelen zorgen ervoor dat het rechtstreeks indringen van een eventuele 

verontreiniging in de bodem en vervolgens het grondwater vermeden wordt 

(verwaarloosbaar effect). 

 

De grondwaterkwaliteit kan echter ook beïnvloed worden door het hemelwater dat van 

o.a. de parking, wegenis, tankplaats, …. afstroomt of opspat. Dit hemelwater kan immers 

verontreinigd zijn door stoffen zoals minerale olie, PAK’s, roet, Cu, Zn, … afkomstig van 

voertuigen en door het eventueel gebruik van dooizouten op de bedrijfssite. 

Dooizouten zijn goed wateroplosbaar en kunnen via de grond in het grondwater 

terechtkomen. Dit is een seizoenaal verschijnsel dat enkel over een gedeelte van de 

winterperiode zal optreden. Tijdens de overige seizoenen zal deze zoutaanrijking worden 

verdund.  

 

De mate van zoutaanrijking door het gebruik van strooizouten ten gevolge van de 

uitbreiding van H. Essers is niet gekend maar kan als volgt geraamd worden op basis van 

het chloridegehalte vastgesteld in grondwaterwinningen waarbij het bodemtype 

vergelijkbaar is: 

 Grondwaterwinning Driebergen: +20 à 25 mg/L chloride.  Deze vastgestelde 

chlorideaanrijking wordt verwacht veel hoger te zijn dan in de uitbreidingszone 

aangezien de oppervlakte van de snelweg ter hoogte van de grondwaterwinning 

Driebergen veel groter is dan de oppervlakte van de interne wegen en parkeerzones 

binnen de uitbreiding van H. Essers en bovendienis het debiet van de 

grondwaterwinning Driebergen veel groter dan het kweldebiet in het voorliggende 

plangebied; 

 Grondwaterwinning midden in bebouwd gebied in sneeuwrijke regio: +100 mg/L 

chloride.  Deze vastgestelde chlorideaanrijking wordt verwacht veel hoger te zijn dan 

in de uitbreidingszone aangezien de verharde oppervlakte in het in dat onderzoek 

beschouwde gebied veel groter is dan de interne wegen en parkeerzones van de 

uitbreiding van Essers.  Bovendien is de jaarlijkse hoeveelheid dooizout per 

oppervlakte-eenheid in deze sneeuwrijke regio veel groter dan bij Essers. 

De chloride concentraties ten gevolge van het strooizoutgebruik binnen de 

uitbreidingszone worden bijgevolg geraamd op enkele tientallen mg/L. De procentuele 

bijdrage van het bedrijf van H. Essers ten opzichte van het huidige strooizoutgebruik 

zoals op het bestaande wegennet zoals de E314 en de N726, is gering. Beide zijn drukke 

verkeersassen met langsgrachten die grotendeels in infiltratiegebied gelegen zijn. In 

vergelijking met het strooizoutgebruik op deze verkeersassen is het strooizoutgebruik 

binnen de uitbreidingszone beperkt. Strooizoutgebruik is enkel nodig op de interne 
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wegen, niet ter hoogte van de parkeerzones en de laad- en loskades. Van de totale 

oppervlakte van de uitbreidingszone van 11,96 ha wordt maximaal 1,5 ha (12 %) 

bestrooid met dooizout. Het effect ten gevolge van het plan wordt daarom gering negatief 

geacht. 

Toch is het aangewezen om ook binnen het plangebied inspanningen te leveren om het 

gebruik van dooizouten te verminderen. Alternatieven voor het dooizout moeten echter 

voldoende werkzaam zijn. Het slippen van (geladen) vrachtwagens op een glad wegdek 

kan immers aanleiding geven tot calamiteiten met een verontreiniging van het grondwater 

met minerale olie en andere chemicaliën tot gevolg. Dit risico mag niet verhoogd worden 

door het gebruik van een alternatief voor dooizout.  

 Binnen de uitbreidingszone zal het hemelwater opgevangen worden in een 

infiltratiebekken waar het kan infiltreren en zo de grondwaterlagen aanrijken met een 

aantasting van de grondwaterkwaliteit tot gevolg. Dit wordt significant negatief geacht 

gezien het belang van de grondwaterstromen binnen de regio. Milderende maatregelen 

zijn dan ook noodzakelijk. 

 

Om verontreiniging van het grondwater ten gevolge van de infiltratie van verontreinigd 

hemelwater afkomstig van de verharde delen van de uitbreidingszone tegen te gaan, 

dient een zandvanger en olieafscheider geplaatst voor het lozingspunt in de 

infiltratievoorziening.  

Het slib afkomstig van de zandvanger en olieafscheider moet door een gespecialiseerde 

firma worden afgevoerd en behandeld/herbruikt/opgeslagen volgens de bepalingen van 

Vlarema. 

Er wordt aanbevolen te zoeken naar een voldoende werkzaam alternatief voor dooizout.  

Bovendien wordt aangeraden om de bufferzone fysisch af te schermen voor 

vrachtwagens die in de randzones parkeren. 

Mits deze maatregelen worden genomen, zal het effect op de grondwaterkwaliteit gering 

negatief tot verwaarloosbaar zijn. 

 

Beïnvloeding van de grondwaterkwaliteit ten gevolge van opvang dakwater wordt 

verwaarloosbaar geacht. 

 

De grondwaterkwaliteit kan tot slot ook nog beïnvloed worden door het wegvallen of 

verminderen van de kwelstroom. Het hemelwater dat ter hoogte van de uitbreidingszone 

in de ondergrond infiltreert is arm aan mineralen, heeft een zuur karakter en is niet 

gebufferd. Wanneer deze wateraanvoer vermindert, kan de basenhuishouding en 

nutriëntenhuishouding van het kwelgebied ingrijpend gewijzigd worden. 

De milderende maatregelen die noodzakelijk zijn in functie van de grondwatertafel 

(paragraaf 8.4.3.2), zorgen er echter voor dat er maximaal hemelwater kan infiltreren 

waardoor de kwaliteit van de kwelstroom gegarandeerd blijft. 

 

Binnen de huidige bedrijfssite 

Op de huidige bedrijfssite zijn de volgende maatregelen genomen om verontreinigingen 

van de bodem en het grondwater te vermijden: 
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 Alle ondergrondse opslagtanks zijn dubbelwandig en voorzien van de nodige 

veiligheidsvoorzieningen (overvulbeveiliging, lekdetectie); 

 De bovengrondse opslaghouders zijn ofwel dubbelwandig uitgevoerd ofwel 

enkelwandig met de nodige inkuiping; 

 Hallen waar gevaarlijke producten opgeslagen worden, zijn voorzien van een 

vloeistofdichte vloer met opstaande rand. De andere hallen zijn enkel vloeistofdicht 

uitgevoerd; 

 Bluswater wordt opgevangen en op het eigen terrein gehouden. 

 De wegen en parkings zijn aangelegd in ondoorlatende materialen. 

 

Het afstromend hemelwater wordt apart opgevangen en geloosd in een bufferbekken. 

Voor het lozingspunt is een zandvanger en olieafscheider aanwezig zodanig dat 

verontreinigende stoffen verwijderd worden. 

 

Het afvalwater van de hallen 1 t.e.m. 5 komt via een septische put met overloop in 

bezinkput in het grondwater terecht. De hoeveelheid die op deze manier geloosd wordt, 

wordt geschat op basis van het inwonersequivalant (= 150 l). Voor werknemers geldt een 

reductiecoëfficiënt van 0,1541. Voor de 160 werknemers komt dit overeen 3.600 l per dag 

(= 160 * 0,15 * 150 l). 

Deze lozing is nog vergund in de laatste milieuvergunning (16/02/2011) die verleend 

werd voor een termijn van 20 jaar.  

 

Wat betreft de situatie op de bestaande site wordt aanbevolen om het afvalwater van de 

hallen 1 t.e.m. 5 (op termijn) aan te sluiten op de openbare riolering die afvoert naar de 

RWZI. Het betreft een aanbeveling die slechts aan de orde is bij 

(her)vergunningsaanvragen voor (onderdeel van) de bestaande site. 

 

8.4.4 Netwerkeffecten 

Niet van toepassing. 

 

8.4.5 Milderende maatregelen 

Ten aanzien van de water dienen de volgende dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregelen opgenomen te worden in de stedenbouwkundige voorschriften: 

 Al het hemelwater dat terecht komt in de uitbreidingszone, zal worden afgeleid naar 

infiltratiebekkens. De infiltratievoorziening dient minstens een infiltratievolume van 

2.810 m³ en een infiltratie oppervlak van 4.496 m² te hebben. 

 Voor het lozingspunt in het infiltratiebekken dient een zandvang en olieafscheider 

geplaatst te worden.  

 De bufferzones fysisch afschermen voor vrachtwagens die in de randzones zullen 

parkeren.  

                                                      
41 LNE Dienst Mer, 2011 – Geactualiseerd MER-richtlijnenboek ‘Stadsontwikkeling en recreatie’ . 
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 Tijdens de exploitatiefase dienen bodembeschermende maatregelen genomen te 

worden. 

 Infiltratieproef uitvoeren na de ophoogwerken binnen de zone waar het 

infiltratiebekken wordt aangelegd. 

 

Daarnaast wordt er ook volgende aanbeveling (niet strikt noodzakelijk op te nemen in 

de stedenbouwkundige voorschriften) geformuleerd : 

 Het is aanbevolen een (voldoende werkzaam) alternatief te zoeken voor dooizout. 

 

Wat betreft de situatie op de bestaande site worden enkele aanbevelingen (niet strikt 

noodzakelijk op te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften) geformuleerd voor de 

verbetering van de situatie op de bestaande site: 

 Monitoring bestaande infiltratiebekkens : wanneer de overloop van de bestaande 

infiltratiebekkens meer dan 1 keer per jaar in werking treedt, bepaalde stukken van de 

huidige verharding af te koppelen van de bestaande infiltratiebekkens en aan te 

sluiten op de nieuwe infiltratievoorziening.   

 het afvalwater van de hallen 1 t.e.m. 5 dient (op termijn) aangesloten te worden op de 

openbare riolering die afvoert naar de RWZI.  Deze aanbeveling is slechts aan de 

orde bij (her)vergunningsaanvragen voor (onderdeel van) de bestaande site. 

 

8.4.6 Conclusie 

De effecten van het plan op de water worden gering negatief tot verwaarloosbaar geacht. 

In functie van de realisatie van het plan dienen er geen waterlopen ingebuisd of 

omgelegd te worden. 

Er wordt ook geen overstromingsgebied ingenomen. De aanduiding als mogelijks 

overstromingsgevoelig op de watertoetskaart is immers enkel gerelateerd aan de ligging 

binnen mijnverzakkingsgebied en niet aan een historisch overstromingsevent. 

De uitbreidingszone fungeert echter wel als een infiltratiezone die van belang is voor 

kwelstromen in lager gelegen gebieden. Daarom wordt het hemelwater dat van de 

verharding zal afstromen bij voorkeur volledig geïnfiltreerd. De bufferzone die afgebakend 

wordt in het plan, is voldoende ruim om een infiltratiebekken aan te leggen dat voldoet 

aan de gewestelijke hemelwaterordening.  

Door het maximaal laten infiltreren van het hemelwater blijft de kwelstroom zowel 

kwalitatief als kwantitatief gegarandeerd en wordt vermeden dat het hemelwater 

ongebufferd geloosd wordt in het oppervlaktewater.  

Het afvalwater afkomstig van de uitbreidingszone zal gezuiverd worden in de RWZI van 

Genk. De oppervlaktewaterkwaliteit wordt bijgevolg niet beïnvloed.  

Door de infiltratievoorziening wordt vermeden dat de RWZI belast wordt met hemelwater. 

Enkel in noodsituaties waarbij de overloop van de infiltratievoorziening in werking treedt, 

kan er hemelwater geloosd worden in de riolering.  

Tijdens de exploitatiefase kan het grondwater aangerijkt worden met verontreinigende 

stoffen, enerzijds door calamiteiten bij de opslag van gevaarlijke producten en anderzijds 

door afstromend (of opspattend) hemelwater van de wegenis en parkings. Ook kunnen er 

dooizouten in het grondwater terechtkomen. Door de voorgestelde milderende 

maatregelen te nemen, wordt het risico op een aantasting van de grondwaterkwaliteit 
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door minerale olie, PAK’s, roet, Cu, Zn, … echter beperkt. De chloride aanrijking van het 

grondwater wordt beperkt geacht ten opzichte van het dooizoutgebruik op het bestaande 

wegennet in de huidige situatie. 

 

8.4.7 Nulalternatief 

In het nulalternatief zal er geen uitbreiding van H. Essers plaatsvinden in de 

uitbreidingszone. De uitbreidingszone zal hierdoor kunnen blijven fungeren als 

infiltratiegebied.  

In het plan worden echter maatregelen genomen waardoor het hemelwater dat van de 

verharde oppervlaktes afstroomt alsnog kan infiltreren via een infiltratiebekken. Door dit 

bekken zodanig te dimensioneren dat enkel in noodsituaties de overloop in werking 

treedt, kan gesteld worden dat ook bij de realisatie van het plan het hemelwater 

maximaal geïnfiltreerd wordt. Desondanks wordt het nulalternatief gunstiger beoordeeld 

wat de effecten op de waterhuishouding betreft. 

 

8.5 Geluid 

8.5.1 Scope, methodiek en beoordelingskader 

8.5.1.1 Mogelijke effecten van het plan 

De realisatie van het voorgenomen plan zal via het verkeersgeluid van het gegenereerde 

verkeer een invloed hebben op de toekomstige geluidskwaliteit. Door de zeer beperkte 

snelheid van vrachtwagens binnen het plangebied is de geluidsoverlast door het intern 

verkeer zeer waarschijnlijk te verwaarlozen t.o.v. geluidsoverlast door verkeer buiten het 

plangebied. De geluidsimpact t.g.v. de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt 

kwalitatief beoordeeld. 

De geluidsimpact t.g.v. de uitbreiding van het bedrijventerrein wordt bepaald door een 

vergelijking te maken van de geplande toestand met de bestaande toestand en de 

referentietoestand 2020 (het nulalternatief). De bestaande toestand wordt beschreven op 

basis van 1 langdurige omgevingsmetingn. 

Voor de effectbeoordeling van rustverstoring binnen het natuurgebied worden de 

bestaande toestand, de referentietoestand (2020) en de geplande toestand akoestisch 

gemodelleerd t.h.v. de Wagemanskeel door berekening van de geluidscontouren t.g.v. 

het wegverkeer op de Wagemanskeel voor en na uitbreiding. 

Voor de modellering wordt gebruik gemaakt van het akoestische model IMMI 6.3. Het 

model berekent de geluidsoverdracht conform ISO 9613. Voor de modellering van het 

wegverkeersgeluid wordt gesteund op de Nederlandse Standaard Rekenmethode SRM 

II: Reken- en Meetvoorschrift Wegverkeerslawaai (RMW) en Reken- en Meetvoorschrift 

Railverkeerslawaai (RMR). 

De effecten worden bepaald door het gemodelleerde verkeersgeluid van de geplande 

toestand te vergelijken met gangbare richtwaarden enerzijds en met de 

referentietoestand anderzijds. In geval bij de beoordeling nadelige effecten worden 

verwacht of overschrijdingen van de toepasselijke geluidsnormering, worden milderende 

maatregelen voorgesteld. 

De beoordeling van verstoring van de receptoren wordt besproken bij de disciplines flora 

en fauna (o.b.v. de modelleringsresultaten) en mens (kwalitatieve beoordeling). 
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8.5.1.2 Methodiek en beoordelingskader 

De beoordeling van de geluidsimpact gebeurt door de geplande situatie te vergelijken 

met de referentiesituatie. In het kader van voorliggend plan-MER is het 

vrachtwagenverkeer van en naar de inrichting de voornaamste bron van eventuele 

geluidshinder. Om deze geluidsimpact te beschrijven wordt het verkeersgeluid van de 

geplande situatie (na uitbreiding) vergeleken met het verkeersgeluid van de 

referentiesituatie. 

De geluidsimpact wordt enkel beschreven t.a.v. de receptor “natuur”. Naar de receptor 

“mens” worden geen nadelige effecten verwacht t.g.v. het vrachtwagenverkeer. De 

dichtstbijzijnde woningen liggen op ca. 900 m afstand ten oosten van het plangebied wat 

buiten de geluidsinvloed is van het plan. 

Voor de beschrijving van de geluidseffecten naar de receptor “natuur” wordt gekeken 

naar het Natuurreservaat Teut en Tenhaagdoornheide gelegen binnen een afstand van 

100 m ten westen van het plangebied. Er is geen vogelrichtlijngebied (SBZ-V) aanwezig 

in de ruime omgeving van het plangebied. 

De geluidsimpact t.g.v. het vrachtwagenverkeer wordt beschreven aan de hand van 

verschilkaarten en een vergelijking van de berekende absolute waarden van het 

verkeersgeluid met de milieukwaliteitsnormen van Vlarem. 

Voor de beschrijving van de geluidsimpact t.g.v. het vrachtwagenverkeer wordt gekeken 

naar het verkeersgeluid tijdens de ochtend- (tussen 7u en 9u) en avondspits (16u en 

18u). In deze periodes is de geluidsimpact t.g.v. het vrachtwagenverkeer het grootst. 

 

Om de ernst van de geluidseffecten t.g.v. het plan te beschrijven wordt gesteund op het 

significantiekader zoals weergegeven in Tabel 41. Het voorgestelde significantiekader 

berust op een verhoging of verlaging in dB(A) van het berekende verkeersgeluid in de 

geplande situatie t.o.v. de referentiesituatie. Het effect op het omgevingsgeluid zal daarbij 

afhankelijk zijn van het aandeel van het verkeersgeluid op het omgevingsgeluid. Vlakbij 

de weginfrastructuur zal uiteraard het omgevingsgeluid gedomineerd worden door het 

verkeersgeluid. Dit betekent dat een verandering in het verkeersgeluid op deze locatie 

zich zal vertalen in een evenredige verandering van het omgevingsgeluid. De effecten 

worden ook visueel duidelijk gemaakt d.m.v. een kleurenschaal. Een verwaarloosbaar 

effect (afname of toename ≤ 1) wordt niet ingekleurd. 

 

Tabel 41: Voorgesteld significantiekader 

 

 

8.5.2 Direct ruimtebeslag 

Niet van toepassing. 

 

effectbeoordeling aanduiding effect op het verkeersgeluid

Zeer significant positief +++ verlaging van het verkeersgeluid met meer dan 6 dB(A)

Significant positief ++ verlaging van het verkeersgeluid met meer dan 3 en t/m 6 dB(A)

Matig positief + verlaging van het verkeersgeluid met meer dan 1 en t/m 3 dB(A)

Verwaarloosbaar 0 verlaging/verhoging van het verkeersgeluid ≤ 1 dB(A)

Matig negatief - verhoging van het verkeersgeluid met meer dan 1 en t/m 3 dB(A)

Significant negatief -- verhoging van het verkeersgeluid met meer dan 3 en t/m 6 dB(A)

Zeer significant negatief --- verhoging van het verkeersgeluid met meer dan 6 dB(A)
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8.5.3 Verstoringseffecten 

8.5.3.1 Effecten tijdens de exploitatiefase 

8.5.3.1.1 Modellering 

Voor de beschrijving van de geluidsimpact wordt een referentiesituatie en een 

toekomstige situatie gemodelleerd aan de hand van het rekenmodel IMMI (versie 2013) 

volgens de richtlijnen uit het MER-richtlijnenboek voor de discipline geluid en trillingen. 

De berekening van de geluidsoverdracht van bron naar ontvanger gebeurt conform ISO 

9613. De berekening van de geluidsemissie van het wegverkeer gebeurt conform de 

Nederlandse Standaard Rekenmethode II (SRM II) voor wegverkeersgeluid, zoals 

beschreven in de handleiding “Reken- en meetvoorschrift wegverkeerslawaai 2002” met 

aanpassing van de wegdekcorrectiefactoren voor Vlaanderen. 

De modellering houdt enkel rekening met de geluidsemissie van het wegverkeer omdat: 

 industrielawaai niet relevant is omdat er geen activiteiten (los van logistiek) zijn die 

veel geluidshinder veroorzaken; 

 op de site laden en lossen in de hallen gebeurt en dus intern verkeer aan lage 

snelheden hier enkel het brongeluid bepaalt; 

 geen woningen gelegen zijn in de omgeving van het plangebied; 

 de modellering als doel heeft relevante input aan te leveren voor de beoordeling van 

rustverstoring in het natuurgebied; 

 de bestaande site en ook uitgebreide site in de toekomst in een gebied liggen dat 

sterk verstoord is (door verkeerslawaai van E314, Transportlaan en Wagemanskeel) 

en wegverkeer ook in de geplande situatie het geluidsniveau in het natuurgebied 

bepaalt.  

 

Bij de modelberekeningen voor de geluidsemissie van het wegverkeer en de 

geluidsoverdracht van de bron (wegverkeer) naar de omgeving wordt rekening gehouden 

met volgende parameters: 

1. Verkeersintensiteiten 

Voor de verkeersintensiteiten wordt gesteund op de gegevens van de discipline 

mobiliteit. De verkeersintensiteiten worden uitgedrukt in aantal/uur per 

voertuigklasse (personenwagens, lichte en zware vrachtwagens). De volgende 

beschikbare intensiteiten (maximale intensiteit gedurende één uur) voor de ochtend- 

(7u-9u) en avondspits (16u-18u) worden gebruikt voor de modellering. 
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2. Verkeerssnelheden 

De onderstaande snelheden worden gehanteerd: 

 

De snelheden op de E314 worden als volgt geplafonneerd: 

Personenwagens:  max. 120 km/u 

Lichte vrachtwagens: max. 100 km/u 

Zware vrachtwagens: max. 90 km/u 

3. Wegbedekking 

De invloed van de wegverharding wordt verrekend via de Vlaamse 

wegdekcorrectietermen. Er wordt geen wegdekcorrectie toegepast (Cwegdek = 0) 

aangezien geen gegevens beschikbaar zijn van het bestaande wegdektype voor de 

wegen binnen het plangebied. 

4. Gebouwen 

personen lichte vracht zw are vracht personen lichte vracht zw are vracht

E314 - ten oosten van N726 W 2320 80 170 2520 90 200

E314 - ten oosten van N726 O 2410 90 190 2800 100 200

E314 - tussen af- en oprit W 1850 70 140 2140 80 160

E314 - tussen af- en oprit O 1850 70 140 2140 80 160

E314 - ten w esten van N726 W 2410 90 190 2800 100 200

E314 - ten w esten van N726 O 2320 80 170 2520 90 200

oprit W 570 20 50 670 20 40

oprit O 570 20 50 670 20 40

afrit W 470 10 30 380 10 40

afrit O 470 10 30 380 10 40

N726-Noord N 270 10 20 590 20 30

N726-Noord Z 1170 40 80 610 20 40

N726 tussen beide aansluitingen N 330 10 30 810 20 50

N726 tussen beide aansluitingen Z 1120 30 60 550 20 50

N726  tussen E314 en rotonde N 380 10 40 1050 20 50

N726  tussen E314 en rotonde Z 1080 20 60 500 20 40

N726  - Zuid N 320 10 20 310 10 20

N726  - Zuid Z 330 10 20 320 10 20

Transportlaan O 940 20 40 370 10 40

Transportlaan W 270 10 30 950 20 40

verkeersintensiteiten voor de toekomstige situatie (2020)

w eg richting
ochtend (max. intensiteit tss 7u en 9u) avond (max. intensiteit tss 16u en 18u)

weg snelheid

E314 - ten oosten van N726 120

E314 - ten oosten van N726 120

E314 - tussen af- en oprit 120

E314 - tussen af- en oprit 120

E314 - ten westen van N726 120

E314 - ten westen van N726 120

oprit 90

oprit 90

afrit 90

afrit 90

N726-Noord 90

N726-Noord 90

N726 tussen beide aansluitingen 90

N726 tussen beide aansluitingen 90

N726  tussen E314 en rotonde 90

N726  tussen E314 en rotonde 90

N726  - Zuid 90

N726  - Zuid 90

Transportlaan 70

Transportlaan 70
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De invloed van gebouwen (reflectie en afscherming) wordt in rekening gebracht door 

het importeren van het relevante KADVEC-bestand (digitaal bestand van alle 

gebouwen). Bij reflecties door gebouwen wordt gerekend met 1 dB absorptieverlies. 

5. Bodeminvloed 

De invloed van de bodem tussen de geluidsbron en receptor wordt beschouwd door 

een gemiddelde geluidsabsorptie- of reflectiecoëfficiënt van de bodem in rekening te 

brengen van 0,8. Een bodemfactor gelijk aan “0” komt overeen met een harde 

reflecterende bodem. Een bodemfactor van “1” komt overeen met een zachte 

absorberende bodem. 

6. Vegetatie 

Vegetatie wordt in het algemeen niet in rekening gebracht omwille van zijn (zeer) 

geringe invloed en het feit dat er tijdens de winterperiode zeer weinig of geen 

begroeiing aanwezig is. 

7. Luchtdemping 

Voor de overdrachtsberekeningen wordt een luchtabsorptie aangehouden volgens 

ISO 9613 bij een temperatuur van 10 °C en een luchtvochtigheid van 70 %. 

8. Meteocorrectie 

Bij de SRM II berekeningsmethode wordt gerekend met de standaard 

meteocorrectieterm. 

9. Ontvanger- of immissiehoogte 

Voor de berekening van de geluidsimmissies t.a.v. de receptor natuur wordt een 

hoogte aangehouden van 1 m (relatief t.o.v. maaiveld). 

10. Rasterresolutie 

Voor de geluidscontouren wordt een rasterresolutie aangehouden van 25m bij 25m 

zoals maximaal wordt voorgeschreven voor een plan MER. 

 

De geluidskaarten voor de toekomstige situatie 2020 worden gegeven in de volgende 

figuren. 
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Figuur 8.5.1: Geluidscontouren – toekomstige situatie 2020 (ochtendspits) 

 

contour uitbreidingszone 
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Figuur 8.5.2: Geluidscontouren – toekomstige situatie 2020 (avondspits) 

 

contour uitbreidingszone 
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8.5.3.1.2 Beschrijving van de geluidsimpact 

Voor de beschrijving van de geluidsimpact wordt gekeken naar de wijziging van het 

verkeersgeluid tijdens de ochtend- en avondspits. 

De toekomstige situatie (situatie na uitbreiding) wordt vergeleken met de 

referentiesituatie (situatie in het jaar 2020 zonder planuitvoering). 

De verschilkaarten worden gegeven in Figuur 8.5.3 en Figuur 8.5.4. 

 

 

Figuur 8.5.3: Verschilkaart ochtendspits 
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Figuur 8.5.4: Verschilkaart avondspits 

 

Op basis van de verschilkaarten kunnen we vaststellen dat er slechts een geringe en 

lokale toename is van het verkeersgeluid. De toename van het verkeersgeluid blijft 

beperkt tot maximaal 1,8 dB(A) langs de Transportlaan. Langs Wagemanskeel neemt het 

verkeersgeluid slechts toe met maximaal 1,3 dB(A). 

In onderstaande figuren wordt, voor de ochtend- en avondspits, de invloedzone 

afgebakend op een luchtfoto. Binnen deze zone bedraagt de toename van het 

verkeersgeluid 1 tot maximaal ca. 2 dB(A). De maximale geluidstoename (1,3 dB(A) t.h.v. 

Wagemanskeel en 1,8 dB(A) t.h.v. de Transportlaan) wordt telkens berekend op de as 

van de weg. 

De beïnvloede zone langs Wagemanskeel beperkt zich tot maximaal ca. 60 m (t.o.v. de 

as van de weg) aan weerszijden van de weg. De beïnvloede zone langs de Transportlaan 

beperkt zich tot maximaal ca. 120 m (t.o.v. de as van de weg) aan weerszijden van de 

weg. 

Hiermee kunnen we besluiten dat het natuurgebied over een strook van ca. 20 m tot 

maximaal 60 m breedte langs weerszijden van Wagemanskeel wordt beïnvloed. Binnen 

de impactzone wordt het effect of de verhoging van het verkeersgeluid omschreven als 

matig negatief. 
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Figuur 8.5.5: Impactzone tijdens de ochtendspits 

 

 

Figuur 8.5.6: Impactzone tijdens de avondspits 

 

Het voorzien van een geluidsbuffer rondom de uitbreidingszone is niet vereist vermits: 

 op de site laden en lossen in de hallen gebeurt en dus intern verkeer aan lage 

snelheden hier enkel het brongeluid bepaalt; 

 de bestaande site en ook uitgebreide site in de toekomst in een gebied liggen dat 

sterk verstoord is (door verkeerslawaai van E314, Transportlaan en Wagemanskeel); 

 de impactzones van de Transportlaan en Wagemanskeel tot in de resterende zone 

(overblijvend natuurgebied tussen plangebied en verkeerswegen) reiken en ver weg 

van de eerste bewoning. 
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8.5.4 Netwerkeffecten 

Niet van toepassing. 

 

8.5.5 Milderende maatregelen 

Wat betreft geluid dienen er geen dwingende en strikt noodzakelijke maatregelen 

opgenomen te worden in de stedenbouwkundige voorschriften. 

 

8.5.6 Conclusie 

 

Wat betreft de exploitatiefase kan geconcludeerd worden dat bij de uitvoering van het 

plan geen significant negatieve geluidseffecten worden verwacht t.o.v. de beschouwde 

referentiesituatie. 

De toename van het verkeersgeluid/omgevingsgeluid t.g.v. het plan blijft beperkt tot 

maximaal 1,8 dB(A) langs de Transportlaan en 1,3 dB(A) langs Wagemanskeel. Volgens 

het significantiekader wordt de geluidsimpact beschreven als matig negatief ten aanzien 

van natuur en verwaarloosbaar ten aanzien van mens. 

De impactzone strekt zich uit deels in natuurgebied langs Wagemanskeel tot maximaal 

ca. 60 m aan weerszijden van de weg en deels in industriegebied langs de Transportlaan 

tot maximaal ca. 120 m aan weerszijden van de weg. 

Binnen de impactzone zijn geen woningen of geluidsgevoelige gebouwen gelegen. 

 

8.5.7 Nulalternatief 

Het nulalternatief betekent dat het voorgenomen plan (GRUP) niet doorgaat. 

De mogelijks negatieve effecten m.b.t. geluid zullen uitblijven ter hoogte van de huidig 

voorziene locatie. 

 

8.6 Lucht 

8.6.1 Scope, methodiek en beoordelingskader 

8.6.1.1 Mogelijke effecten van het plan 

Het aspect ‘luchtverontreiniging’ is belangrijk bij significante wijzigingen in 

verkeersstromen en de daarmee samenhangende wijzigingen op vlak van luchtkwaliteit. 

Er wordt aandacht besteed aan de evaluatie voor de luchtverontreinigende componenten 

die kunnen ontstaan omwille van: 

 emissies en immissiebijdrage ten gevolge van het wegverkeer: hiervoor wordt 

voornamelijk aandacht besteed aan de meest milieurelevante stoffen NO2, PM10, 

PM2,5; 

 emissies van gebouwenverwarming; typische verbrandingsemissies bestaan uit de 

parameters NOX, CO en SO2. De mate waarin deze parameters worden geëmitteerd 

hangt af van de gebruikte brandstof. Voor de evaluatie wordt in eerste instantie de 

parameter NO2 beschouwd. 

Tevens wordt de impact van het verkeer en de gebouwenverwarming op het klimaat 

besproken, op basis van de CO2-uitstoot. 
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8.6.1.2 Methodiek en beoordelingskader 

De effectbespreking gebeurt door de luchtkwaliteit voor de referentiesituatie 2020 te 

vergelijken met deze voor de geplande situatie 2020. Deze situatie worden als volgt 

beschouwd: 

 Referentiesituatie 2020 = de BAU (Business As Usual) situatie, waarbij de omgeving 

ongewijzigd wordt beschouwd ten opzichte van vandaag, m.a.w. waarbij Essers geen 

uitbreiding plant, en waarbij de ontwikkelingsprojecten als Zonhoverheide en 

Hengelhoef eveneens buiten beschouwing worden gelaten. De verkeersintensiteiten 

zijn hierbij dus identiek als deze in de huidige situatie. De impactberekening gebeurt 

wel met andere emissiefactoren (op basis van voorspellingen rond vlootsamenstelling 

en uitstoten voor 2020) ten opzichte van de huidige situatie (emissiefactoren 2007); 

 Geplande situatie 2020 = de situatie in 2020 waarbij Essers de uitbreiding heeft 

gerealiseerd, en waarbij tevens Zonhoverheide wordt mee beschouwd, gezien dit 

laatste een reeds beslist beleid betreft. 

Daarnaast worden ook kort de cumulatieve effecten besproken van de toekomstige 

situatie op de luchtkwaliteit. Dit houdt in dat, naast de uitbreiding Essers, ook de 

ontwikkelingen Zonhoverheide en Hengelhoef worden beschouwd. 

 

8.6.1.2.1 Emissies van het wegverkeer – referentie en geplande situatie 

De emissies van het wegverkeer worden bepaald voor zowel de referentiesituatie als de 

geplande situatie. Voor de geplande situatie wordt nagegaan of mobiliteitswijzigingen 

door wijziging in de verkeersintensiteit en eventuele wijziging in de verkeersdoorstroming, 

tot relevante wijzigingen in emissies door voertuigen leiden. De emissies worden voor het 

ganse studiegebied bepaald aan de hand van het model IFDM traffic. De inputgegevens 

voor het model worden besproken in §8.6.1.2.2. 

Het gaat om de emissies van NO2, PM10, PM2,5 en CO2 die binnen het studiegebied door 

het wegverkeer worden veroorzaakt. Voor elke situatie werd gerekend met de 

verkeersgegevens aangeleverd door de discipline mobiliteit. Voor deze 

verkeersgegevens wordt verwezen naar het luik mobiliteit in dit MER. 

IFDM berekent emissies op basis van MIMOSA-4.3, dat op zijn beurt emissiefactoren van 

de Copert IV methodologie gebruikt. Met deze emissiefactoren wordt zowel rekening 

gehouden met uitlaatemissies als de niet-uitlaat emissies (slijtage van het wegdek, 

banden, remmen en resuspensie of opwaaien van stof). 

 

8.6.1.2.2 Immissiebijdrage verkeer en daaraan gelinkte luchtkwaliteit – referentie en geplande 

situatie 

Naast de emissiebijdragen worden ook de bijdragen tot de immissiesituatie en de voor de 

geplande situatie verwachte luchtkwaliteit modelmatig berekend. De immissiebijdrage 

van PM10, PM2,5 en NO2 tot de luchtkwaliteit wordt voor het volledige studiegebied 

gemodelleerd op basis van het model IFDM Traffic. 

De immisiebijdrage en de resulterende toekomstige luchtkwaliteit op basis van IFDM 

worden geëvalueerd ten opzichte van de normen terzake. 

De input die in het IFDM model wordt ingegeven en bestaat per door te rekenen scenario 

uit een roosterbestand en een wegenbestand. Er werd gerekend met de in het model 

aanwezige achtergronden en meteo-waarden (achtergrond en meteo 2007, v1.1 voor de 

huidige situatie en achtergrondwaarden 2020, met meteo 2007, v1.1 voor de 

referentiesituatie en de scenario’s) en de vlootsamenstelling die in het model aanwezig is 
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(v2.0). De in het model aanwezige achtergronden voor 2020 zijn gebaseerd op officiële 

emissiescenario’s voor Europa en Vlaanderen. 

 

Roosterbestand 

Voor alle scenario’s werd gerekend met volgende roosterparameters (niet 

voorgeprogrammeerd): 

 Regulier rooster: 

- middelpunt: X 226885; Y188227; 

- afstand tussen de roosterpunten: 100 m. 

 Niet regulier rooster: 

- afstand tussen de loodlijnen: 100 m; 

- 3 punten op de halve loodlijn; 

- min/max. afstand: 30/400 m. 

 

Wegenbestand 

In het wegenbestand, worden volgende parameters opgenomen: Lambert coördinaten 

van het wegsegment, aantal lichte en zware vrachten per wegsegment uitgedrukt in 

aantal per uur tijdens de avondspits (17-18u), wegtype (1 =autosnelweg, 2 = landelijk en 

3 = stedelijk), de free-flow snelheid (v85 in km/h) en hoogte van de weg ten opzichte van 

het maaiveld. Deze laatste parameter geldt enkel voor het aanduiden van 

bruggen/viaducten, voor andere wegen wordt in het model geen rekening gehouden met 

het verschil in hoogte tussen het maaiveld en de weg. Als snelheid wordt in IFDM de 

free-flow snelheid ingegeven. 

 

Op basis van de berekeningen van IFDM Traffic worden voor de parameters PM10, PM2,5 

en NO2 volgende kaarten aangemaakt: 

1) de verwachte luchtkwaliteit voor deze parameters voor de referentiesituatie 2020 en 

de geplande situatie; 

2) verschilkaarten (‘geplande situatie’ minus ‘referentiesituatie’) die de immissiebijdrage 

door het plan weergeven t.o.v. het referentiescenario. Op basis van deze kaarten 

kan vervolgens de beoordeling van de immissiebijdrage gebeuren volgens het 

significantiekader. 

 

8.6.1.2.3 Emissies ten gevolge van gebouwenverwarming 

Industriële gebouwen veroorzaken emissies naar lucht door het verbranden van fossiele 

brandstoffen en/of biomassa voor het verwarmen van het gebouw en voor de productie 

van warm water. Ook het gebruik van elektriciteit veroorzaakt vaak een aanzienlijke 

milieudruk, door de werking van de elektriciteitscentrales. Deze laatste emissies worden 

hier buiten beschouwing gelaten, enerzijds omdat die emissies niet in het studiegebied 

plaatsvinden, en anderzijds omdat de verbruikte elektriciteit op de site 100% groene 

stroom betreft. 

De emissies door gebouwenverwarming worden ruw ingeschat op basis van: 

 het aantal liters stookolieverbruik per jaar, nl. ca. 300.000 voor de huidige situatie; 

 de emissiefactor voor NOx voor gebouwenverwarming op basis van stookolie 

overgenomen uit het richtlijnenhandboek lucht, nl. 41,423 kg/TJ. 
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Voor de toekomstige situatie wordt een inschatting gemaakt op basis van de verhouding 

tussen de huidige en toekomstige ingenomen vloeroppervlakte. 

 

8.6.1.2.4 Impact m.b.t. het klimaat 

De impact van het plan op klimaat wordt besproken aan de hand van de 

emissieberekeningen van CO2. M.b.t. het verkeer worden deze gemodelleerd a.d.h.v. 

IFDM. Voor emissies door gebouwenverwarming wordt de CO2-emissiefactor 

overgenomen van IPCC, nl. 2,661 kgCO2/L stookolie. 

 

8.6.1.2.5 Toetsing aan de relevante kwaliteitsdoelstellingen 

Teneinde de kwaliteit van de omgevingslucht te evalueren voor elke relevante situatie, 

wordt deze getoetst aan de geldende normen en richtwaarden inzake omgevingslucht 

voor de huidige situatie en referentiesituatie en geplande situatie (2020). Deze normen 

en richtwaarden hebben tot doel: 

1) de gezondheid en het welzijn van de omwonenden te vrijwaren; 

2) de hinder tot een minimum te beperken; 

3) de verontreiniging van de verschillende milieucompartimenten binnen aanvaardbare 

grenzen te houden. 

De normen en richtwaarden waaraan wordt getoetst, worden samengevat in Tabel 42 en 

betreffen hier de componenten NO2, PM10 en PM2,5. 

 

Tabel 42: Geldende en toekomstige luchtkwaliteitsdoelstellingen  

Parameter Grenswaarde 

NO2 

Jaargrenswaarde voor de 
bescherming van de 
gezondheid van de mens 

40 µg/m³ (grenswaarde) 

Uurgrenswaarde voor de 
bescherming van de 
gezondheid van de mens 

200 µg/m³ (uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden 
overschreden) 

PM10 

Jaargrenswaarde voor de 
bescherming van de 
gezondheid van de mens 

40 µg/m³ (grenswaarde) (geldig vanaf 01/01/2005) 

Daggrenswaarde voor de 
bescherming van de 
gezondheid van de mens 

50 µg/m³ (grenswaarde - 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar 
mag worden overschreden in μg/m³) geldig vanaf 01/01/2005) 

PM2,5 

Streefwaarde 25 µg/m³ vanaf 1 januari 2010 

Jaargrenswaarde 25 µg/m³ vanaf 1 januari 2015 

Indicatieve grenswaarde 20 µg/m³ vanaf 1 januari 2020 
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8.6.2 Direct ruimtebeslag 

Niet van toepassing. 

 

8.6.3 Verstoringseffecten 

8.6.3.1 Referentiesituatie 2020 

8.6.3.1.1 Emissie van het verkeer 

In onderstaande tabel worden de verkeersemissies weergegeven voor de 

referentiesituatie 2020. 

 

Tabel 43: Emissies van het wegverkeer in de referentiesituatie 2020 

Parameter Totale verkeersemissie (ton/j) 

Aantal km 86,3 * 10
6
 

NO2 14,76 

PM10  3,03 

PM2,5 1,89 

CO2 19.248 

 

 

8.6.3.1.2 Verwachte luchtkwaliteit in de referentiesituatie 

Stikstofdioxide (NO2) 

In de referentiesituatie 2020 worden binnen de uitbreidingszone of het volledige 

studiegebied nergens overschrijdingen gemodelleerd. De hoogste concentraties NO2 

komen voor langs de wegas van de E314 maar blijven overal lager dan 32,4 µg/m³. 

 

Uitbreidingszone 
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Figuur 8.6.1: IFDM - Jaargemiddelde NO2 concentratie referentiesituatie 2020 in μg/m³  

 

Fijn stof (PM10) 

In de referentiesituatie 2020 worden binnen de uitbreidingszone of het volledige 

studiegebied nergens overschrijdingen gemodelleerd. De hoogste concentraties PM10 

komen voor langs de wegas van de E314 maar blijven lager dan 30,5 µg/m³. 

 

Figuur 8.6.2: IFDM – Jaargemiddelde PM10 concentratie referentiesituatie 2020 in μg/m³ 

 

Uitbreidingszone 
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Fijn stof (PM2,5) 

In de referentiesituatie 2020 worden binnen de uitbreidingszone of het volledige 

studiegebied nergens overschrijdingen van de toekomstige norm van 20 µg/m³ 

gemodelleerd. De hoogste concentraties PM2,5 komen voor in het zuidoostelijke deel van 

het studiegebied, maar blijven lager dan 18,6 µg/m³. 

 

 

Figuur 8.6.3: IFDM - Jaargemiddelde PM2,5 concentratie referentiesituatie 2020 in μg/m³ 

 

 

8.6.3.2 Geplande situatie 

Voor de geplande situatie in 2020 wordt naast de uitbreiding van Essers rekening 

gehouden met de aanwezigheid van Zonhoverheide. De interpretatie van de 

impactberekening dient dus wat genuanceerd te worden: het betreft niet enkel de 

marginale impact van Essers maar ook deze voor Zonhoverheide. De hieronder 

besproken resultaten zijn dus telkens een overschatting t.o.v. de individuele impact van 

Essers. 

 

8.6.3.2.1 Emissie van het wegverkeer voor de geplande situatie 

Onderstaande tabel geeft, op basis van IFDM modellering, een overzicht van de emissies 

per jaar door wegverkeer voor de geplande situatie. 

 

Tabel 44: Emissies van het wegverkeer in de geplande situatie vs referentiesituatie 

Parameter 
Totale verkeersemissie (ton/j) 

Referentiesituatie 2020 

Totale verkeersemissie (ton/j) 

Geplande situatie 2020 

Aantal km 83,6 * 10
6 
km 93,1 * 10

6 
km (+11,4%) 

NO2 14,76 15,65 (+6,03%) 

PM10  3,03 3,25 (+7,26%) 

Uitbreidingszone 
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Parameter 
Totale verkeersemissie (ton/j) 

Referentiesituatie 2020 

Totale verkeersemissie (ton/j) 

Geplande situatie 2020 

PM2,5 1,89 2,02 (+6,88%) 

CO2 19.248 20.507 (+6,54%) 

Op basis van deze gegevens wordt besloten dat de emissies in de geplande situatie 

toenemen met 6 à 7,3% ten opzichte van de referentiesituatie. De stijging van de 

emissies is vooral te wijten aan het hogere aantal gereden kilometers (+11,4%) binnen 

het studiegebied door bijkomende verkeersgeneratie ten gevolge van de uitbreiding van 

het terrein van Essers. 

Er dient hier echter opgemerkt dat de emissies in de geplande situatie ten opzichte van 

de huidige situatie dalen met meer dan 20% voor NO2, PM10 en PM2,5, niettegenstaande 

het aantal gereden kilometers stjigt. Dit kan worden verklaard door een daling in de 

emissiefactoren voor verkeer voor 2020 t.o.v. 2007 (door technologische aanpassingen 

van de vloot en gewijzigde vlootsamenstelling). 

De emissies van CO2 stijgen licht door het grotere aantal gereden kilometers in de 

geplande situatie en door het feit dat de emissiefactor voor CO2 minder snel daalt dan 

voor de andere polluenten. 

De marginale verhoging t.g.v. Essers (zonder Zonhoverheide) zal echter lager zijn. 

 

8.6.3.2.2 Immissiebijdrage door het verkeer en gerelateerde luchtkwaliteit in de geplande situatie 

Stikstofdioxide (NO2) 

In de geplande situatie 2020 (Figuur 8.6.4) worden binnen de uitbreidingszone of het 

volledige studiegebied nergens overschrijdingen gemodelleerd. De hoogste concentraties 

NO2 komen voor langs de wegas van de E314 maar blijven lager dan 32,9 µg/m³. 

 

Figuur 8.6.4: IFDM – Jaargemiddelde NO2 concentratie geplande situatie 2020 in μg/m³ 

 

Uitbreidingszone 
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Uit Figuur 8.6.5 blijkt dat er voor de geplande situatie in vergelijking met de 

referentiesituatie verhogingen zijn in immissiebijdrage van het verkeer voor NO2 ter 

hoogte van de Transportlaan en de Wagemanskeel. Ook op enkele spots langs de wegas 

van de E314 zijn er verhogingen ten gevolge van het plan. Er zijn echter enkel beperkte 

negatieve bijdragen gemodelleerd. Ook de marginale impact t.g.v. Essers (zonder 

Zonhoverheide) zal dus quasi overal verwaarloosbaar tot beperkt zijn. 

 

 

Figuur 8.6.5: IFDM – Immissiebijdrage NO2 – Verschil jaargemiddelde concentratie geplande 

situatie minus referentiesituatie 

 

Fijn stof (PM10) 

In de geplande situatie 2020 (Figuur 8.6.6) worden binnen de uitbreidingszone of het 

volledige studiegebied nergens overschrijdingen gemodelleerd. De hoogste concentraties 

PM10 komen voor langs de wegas van de E314 maar blijven lager dan 30,8 µg/m³. 

Uitbreidingszone 

Uitbreidingszone 
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Figuur 8.6.6: IFDM - Jaargemiddelde PM10 concentratie geplande situatie 2020 in μg/m³ 

 

Uit Figuur 8.6.7 blijkt dat er voor de geplande situatie in vergelijking met de 

referentiesituatie verhogingen zijn in immissiebijdrage van het verkeer voor PM10. In het 

overgrote deel van het studiegebied is de bijdrage echter verwaarloosbaar. Op enkele 

spots langs de Transportlaan zijn er beperkte negatieve bijdragen gemodelleerd. Ook de 

marginale impact t.g.v. Essers (zonder Zonhoverheide) zal dus quasi overal 

verwaarloosbaar zijn. 

 

Figuur 8.6.7: IFDM – Jaargemiddelde PM10 – Verschil jaargemiddelde concentratie geplande 

situatie minus referentiesituatie 

 

Uitbreidingszone 
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Fijn stof (PM2,5) 

In de referentiesituatie 2020 (Figuur 8.6.8) worden binnen de uitbreidingszone of het 

volledige studiegebied nergens overschrijdingen van de toekomstige norm van 20 µg/m³ 

gemodelleerd. De hoogste concentraties PM2,5 komen voor in het zuidoostelijke deel van 

het studiegebied, maar blijven lager dan 18,6 µg/m³. 

 

 

Figuur 8.6.8: IFDM - Jaargemiddelde PM2,5 concentratie geplande situatie 2020 in μg/m³ 

 

Uit Figuur 8.6.9 blijkt dat er voor de geplande situatie in vergelijking met de 

referentiesituatie enkel verwaarloosbare verhogingen zijn in immissiebijdrage van het 

verkeer voor PM2,5. Ook de marginale impact t.g.v. Essers (zonder Zonhoverheide) zal 

dus verwaarloosbaar zijn. 

 

Uitbreidingszone 

Uitbreidingszone 
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Figuur 8.6.9: IFDM – Immissiebijdrage PM2,5 – Verschil jaargemiddelde concentratie geplande 

situatie minus referentiesituatie 

 

8.6.3.2.3 Effectbespreking van emissies door de gebouwenverwarming 

In de huidige situatie bedraagt de ingenomen vloeroppervlakte 58.500 m². Tegen 2020 

wordt verwacht dat 72.000 m² bijkomende oppervlakte zal worden geïnstalleerd, tot een 

totaal van 130.500 m². 

Volgens de door Essers doorgegeven informatie bedraagt het jaarlijks brandstofverbruik 

ca. 300.000 l stookolie in de huidige situatie. Op basis van de emissieberekeningen 

worden de huidige NO2-emissies ingeschat op ca. 451 kg NO2/jaar. Na extrapolatie op 

basis van de vloeroppervlakte bedraagt de toekomstige emissie ca. 1.006 kg NO2/jaar. 

Deze waarde komt overeen met ca. 6% van de verkeersemissies voor NO2. Ze ligt echter 

ver beneden de imjv42-drempelwaarde van 50 ton/jaar voor industriële emissies. Er wordt 

dan ook geen significant negatieve impact verwacht op de luchtkwaliteit ten gevolge van 

de gebouwenverwarming. 

 

8.6.3.2.4 Effectbespreking lucht in functie van energie en klimaat 

Het plan voorziet de uitbreiding van het bedrijfsterrein van Essers in Genk. Momenteel 

wordt ca. 58.500 m² oppervlakte ingenomen. Tegen 2020 zal een extra oppervlakte van 

ca. 72.000 m² in gebruik zijn. 

Het mogelijk effect op de luchtkwaliteit in functie van het klimaat wordt nagegaan door de 

eventuele toename van de broeikasgasemissies door het plan in kaart te brengen en te 

beoordelen: 

 Bijkomend verkeer in het studiegebied geeft aanleiding tot een toename van de CO2-

emissies (en in mindere mate ook N2O en CH4, deze niet CO2-broeikasgassen worden 

                                                      
42 Integraal Milieu Jaarverslag. Wanneer bepaalde parameters boven een vooraf gedefinieerde waarde (zgn. 

drempelwaarde) worden uitgestoten is een bedrijf verplicht de uitstoot te rapporteren 
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echter niet berekend); Emissies van CO2 door verkeer werden berekend door het 

model IFDM; 

 Industriële ontwikkeling geeft aanleiding tot een verhoging van de thermische 

energievraag voor (gebouwen)verwarming en –koeling. Deze emissies werden 

besproken in alinea 8.6.3.2.3; 

 

De CO2-emissie door het verkeer in de geplande situatie bedraagt ca. 20,5 kton. Dit 

betreft echter niet het verkeer binnen de uitbreidingszone, maar wel binnen het volledige 

studiegebied, rekening houdend met de in discipline mobiliteit gemodelleerde 

wegsegmenten (zie Figuur 6.6.1). 

De CO2-emissies ten gevolge van het stookolieverbruik in de huidige situatie bedragen 

ca. 0,8 ton CO2. Voor de toekomstige situatie wordt dit ingeschat op ca. 1,7 ton CO2, wat 

overeenkomt met ca. 8% van de verkeersemissies voor CO2. 

Op termijn zal de vestiging van Essers functioneren als BEN (bijna energie neutraal). Er 

werden reeds zonnepanelen voorzien op de daken van de bestaande hallen, maar tegen 

2016 zouden ook de windmolens, waarvoor de nodige vergunningen werden afgeleverd, 

operationeel moeten zijn. De infrastructuur op de site zal dan volledig functioneren op 

groene stroom. Bovendien zullen vrachtwagens, tijdens laden en lossen, hun 

koelinstallatie via speciaal daarvoor voorziene stopcontacten, op het elektriciteitsnet 

kunnen aansluiten. Dit betekent dat enkel de vrachtwagens zelf nog op diesel rijden. Aan 

de overige energiebehoefte wordt via groene energie voldaan. 

Er mag alleszins vanuit gegaan worden dat, mits de ambities voor Essers worden 

nagestreefd, dit plan de algemene doelstellingen vastgelegd in nationale en 

gemeentelijke klimaatplannen, niet zal in gevaar brengen. 

 

8.6.3.2.5 Cumulatieve effecten 

Cumulatieve effecten van het plan m.b.t. de luchtkwaliteit betreffen effecten ten gevolge 

van verkeersemissies voornamelijk veroorzaakt door enerzijds de uitbreiding van het 

terrein van Essers samen met de realisatie van Zonhoverheide (zoals in de geplande 

situatie), en anderzijds de ontwikkeling van het recreatiedomein Hengelhoef. 

Er wordt verwacht dat op bepaalde af- en aanrijperiodes van en naar Hengelhoef, 

voornamelijk op vrijdagen, de verkeersintensiteiten van personenvervoer significant 

stijgen. Dit bijkomende verkeer door Hengelhoef kan mogelijks een belangrijke impact 

hebben op de luchtkwaliteit. Uit IFDM-modelleringen blijkt echter dat de grenswaarden 

voor de parameters NO2, PM10 en PM2,5 gerespecteerd blijven ter hoogte van het in dit 

MER beschouwde studiegebied. Over de situatie op en rond het terrein van Hengelhoef 

zelf kan echter geen uitspraak worden gedaan, gezien het studiegebied in voorliggend 

MER niet tot deze zone reikt.  

 

Voor NO2 doen zich op enkele locaties beperkte negatieve bijdragen voor. Er kan echter 

worden besloten dat er in de toekomstige situatie geen enkele overschrijding wordt 

verwacht van de grenswaarden voor NO2. Alle concentraties blijven ver onder de 40 

µg/m³ (max. 32,9 µg/m³). 

Voor overige parameters worden er evenmin overschrijdingen verwacht in de geplande 

situatie. Voor PM10 zijn heel lokaal beperkte negatieve bijdragen gemodelleerd, en voor 

PM2,5 zijn alle bijdragen verwaarloosbaar. 
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Bijgevolg worden voor dit plan geen milderende maatregelen noodzakelijk geacht m.b.t. 

de impact op de luchtkwaliteit. 

Een aantal flankerende maatregelen zoals de verschuiving naar meer milieuvriendelijke 

voertuigen (EURO 6) kan mogelijks meegenomen worden in het algemeen beleid van 

het bedrijf. 

 

Maximaal inzetten op groenbeplanting kan ook een mogelijke positief effect 

veroorzaken. Dit betreft hier wel het aanplanten van volledige grote bospartijen rondom 

de verkeersaders zodat dit groen in staat is om de achtergrondconcentraties te verlagen 

(deze effecten zijn echter klein: minder dan 1%). In de praktijk is dit bijgevolg minder 

haalbaar. 

Hoewel de impact ten gevolge van gebouwenverwarming, zowel m.b.t. de luchtkwaliteit 

als het klimaat, niet significant wordt ingeschat, kan Essers overwegen om de nieuw 

geplande stookinstallaties op een meer milieuvriendelijke brandstof (bv. aardgas) te 

laten functioneren of om in de omgeving na te gaan of eventuele restwarmte kan benut 

worden voor gebouwenverwarming. 

De hierboven genoemde mogelijke maatregelen dienen echter niet bindend te worden 

opgelegd. 

 

8.6.4 Netwerkeffecten 

Niet van toepassing. 

 

8.6.5 Milderende maatregelen 

Er dienen m.b.t. de impact op lucht en klimaat geen dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregelen opgenomen te worden in de stedenbouwkundige voorschriften. 

Enkele flankerende maatregelen die geen betrekking op het plan, kunnen worden 

overwogen: 

 het inzetten van milieuvriendelijke voertuigen;  

 het overschakelen op milieuvriendelijkere brandstof (zoals aardgas) voor de 

stookinstallaties.  

 

8.6.6 Conclusie  

De uitbreiding van Essers geeft nergens binnen het plan- of studiegebied aanleiding tot 

belangrijke wijzigingen in de kwaliteit van de omgevingslucht. De effecten worden gering 

negatief beoordeeld. 

Wat betreft de impact van het verkeer worden in de geplande situatie 2020 voor NO2 

binnen de uitbreidingszone of het volledige studiegebied nergens overschrijdingen van de 

grenswaarde van 40 µg/m³ verwacht. Door de uitbreiding van Essers zijn er verhogingen 

in immissiebijdrage van het verkeer voor NO2 ter hoogte van de Tansportlaan en de 

Wagemanskeel en op enkele spots langs de wegas van de E314. Er zijn echter enkel 

beperkte negatieve bijdragen gemodelleerd. 

Voor PM10 worden in de geplande situatie 2020 nergens overschrijdingen van 40 µg/m³ 

verwacht na uitbreiding van Essers. In vergelijking met de referentiesituatie zijn er enkele 

verhogingen in immissiebijdrage van het verkeer voor PM10. In het overgrote deel van het 
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studiegebied is de bijdrage verwaarloosbaar en op enkele spots langs de Transportlaan 

zijn er beperkte negatieve bijdragen gemodelleerd.  

Voor PM2,5 worden in de geplande situatie 2020 nergens overschrijdingen van 20 µg/m³ 

verwacht na uitbreiding van Essers. Voor de geplande situatie zijn er in vergelijking met 

de referentiesituatie enkel verwaarloosbare verhogingen in immissiebijdrage van het 

verkeer voor PM2,5.  

De toekomstige NO2-emissies ten gevolge van de gebouwenverwarming worden 

berekend op ca. 4.702 kg NO2/jaar. Gezien deze waarde zich ver onder de imjv-

drempelwaarde (50 ton) bevindt voor industriële emissies, worden geen significante 

effecten verwacht op de luchtkwaliteit ten gevolge van de gebouwenverwarming. 

De CO2-emissie door het verkeer in de geplande situatie bedraagt ca. 20,5 kton voor het 

volledige studiegebied. De CO2-emissies ten gevolge van het stookolieverbruik in de 

geplande situatie wordt geschat op 2,5 kton CO2.  

Op termijn zal de vestiging van Essers functioneren als bijna energie neutraal, door het 

installeren van zonnepanelen (reeds gerealiseerd) en windmolens (in 

vergunningsprocedure). De infrastructuur op de site zal dan volledig functioneren op 

groene stroom. Bovendien zullen vrachtwagens, tijdens laden en lossen, hun 

koelinstallatie via speciaal daarvoor voorziene stopcontacten, op het elektriciteitsnet 

kunnen aansluiten. Enkel de vrachtwagens zelf rijden nog op diesel.  

Er mag alleszins vanuit gegaan worden dat, mits de ambities voor Essers worden 

nagestreefd, dit plan de algemene doelstellingen vastgelegd in nationale en 

gemeentelijke klimaatplannen zal respecteren. 

 

8.6.7 Nulalternatief 

Het nulalternatief betekent dat het voorgenomen plan (GRUP) niet doorgaat. 

De mogelijks negatieve effecten m.b.t. lucht zullen uitblijven ter hoogte van de huidig 

voorziene locatie. 

 

8.7 Flora en fauna 

8.7.1 Scope en beoordelingskader 

Het plan heeft, op hoofdlijnen, op volgende wijze een invloed op de toekomstige situatie:  

 Direct ruimtebeslag: het totale ruimtebeslag door de uitbreiding van Essers bedraagt 

11,96 ha. De ingenomen oppervlakte is grotendeels bebost, bevat zeer waardevolle 

en waardevolle elementen volgens de BWK, verboden te wijzigen vegetaties en 

leefgebieden van soorten (waaronder Spaanse vlag). Er komen geen Europese 

habitattypes voor in de uitbreidingszone. 

 Verstoring waterhuishouding: de realisatie van het plan impliceert een toename van 

de verharde oppervlakte met een beperking van de voeding van de grondwatertafel 

door infiltratie als gevolg, met mogelijke effecten op de habitattypes 4010, 7140, 7150 

en 91E0 en de geassocieerde dier- en plantensoorten in het habitatrichtlijngebied. 

Ook de mogelijke wijziging van de kwaliteit van het grondwater wordt bekeken in de 

discipline water.  

 Geluidsverstoring: de realisatie van het plan impliceert een toename van het 

wegverkeer. De bijkomende geluidsverstoring van het toegenomen wegverkeer wordt 

besproken o.b.v. een vergelijking tussen de referentiesituatie 2020 en de toekomstige 
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situatie 2020 (mits uitvoering van het plan). van het verkeer tijdens de ochtend- 

(tussen 7u en 9u) en avondspits (16u en 18u). 

 Lichthinder en andere visuele hinder: de effecten van visuele hinder (vooral. 

lichthinder) afkomstig van de bedrijfssite (zowel door bewegende vrachtwagens als 

door vaste lichtpunten op de site) zullen worden beoordeeld. Daarnaast wordt ook de 

visuele hinder (vooral. lichthinder) afkomstig van de bijkomende vrachtwagens en 

auto’s op de omliggende wegen beoordeeld. 

 Verzuring en vermesting: de uitbreiding van Essers impliceert een toename van het 

wegverkeer in de uitbreidingszone en de omgeving. We gaan ervan uit dat andere 

emissies van stoffen die kunnen leiden tot verzuring of vermesting niet zullen optreden 

of zodanig zullen gemilderd worden, dat hun effect op fauna en fora te verwaarlozen 

zal zijn. Om de effecten van de uitbreiding van Essers op de Europese habitattypes in 

het habitatrichtlijngebied in de omgeving van de uitbreidingszone na te gaan, zal enkel 

rekening worden gehouden met de bijkomende verzurende deposities afkomstig van 

stikstofoxiden. Per habitattype worden deze verzurende deposities afgetoetst aan de 

kritische depositiewaarden van het betreffende habitattype. 

 Netwerkeffecten: eerst wordt de mogelijke natuurverbindingsfunctie van de 

uitbreidingszone besproken en nadien de gevolgen van het voorliggend plan voor 

versnippering en barrièrewerking. 

 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het gehanteerde 

beoordelingskader in het kader van dit plan-MER. 

 

Tabel 45 Beoordelingskader fauna en flroa 

Direct ruimtebeslag 

Significantieniveau Omschrijving 

Significant negatief effect Ruimtebeslag van Europees beschermde habitats en/of 

regionaal belangrijke biotopen; 

Ruimtebeslag van biologisch (zeer) waardevolle biotopen; 

Verlies van (potentiële) leefgebieden van Europees of op 

Vlaams niveau beschermde diersoorten; 

Het effect is permanent; 

Het effect is niet beperkt in omvang. 

Matig negatief effect Ruimtebeslag van Europees beschermde habitats en/of 

regionaal belangrijke biotopen; 

Ruimtebeslag van biologisch (zeer) waardevolle biotopen; 

Verlies van (potentiële) leefgebieden van Europees of op 

Vlaams niveau beschermde diersoorten; 

Het effect is tijdelijk of permanent; 

Het effect is beperkt in omvang. 

Gering negatief effect Ruimtebeslag van biologisch minder waardevolle biotopen; 

Het effect is tijdelijk of permanent; 

Het effect is beperkt in omvang. 

Verwaarloosbaar of geen effect Geen ruimtebeslag; 
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Geen ecotoopcreatie. 

Gering positief effect Ecotoopcreatie (of herstel) van biologisch minder waardevolle 

biotopen; 

Creatie van (potentiële) leefgebieden voor diersoorten. 

Matig positief effect Ecotoopcreatie (of herstel) van biologisch (zeer) waardevolle 

biotopen; 

Creatie van (potentiële) leefgebieden voor diersoorten. 

Significant positief effect Ecotoopcreatie (of herstel) van Europees beschermde habitats 

en/of regionaal belangrijke biotopen; 

Creatie van (potentiële) leefgebieden voor Europees of op 

Vlaams niveau beschermde diersoorten. 

 

Impact op fauna en flora als gevolg van een gewijzigde grondwatersituatie 

Significantieniveau Omschrijving 

Significant negatief effect Gebied is gevoelig tot zeer gevoelig voor verdroging (vb. 

kwelgebied, beekvallei); 

Aanwezigheid van grondwaterafhankelijke Europees 

beschermde habitats en/of regionaal belangrijke biotopen 

binnen beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van grondwaterafhankelijke biologisch (zeer) 

waardevolle biotopen binnen beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van Europees beschermde, 

grondwaterafhankelijke plantensoorten binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van leefgebieden van Europees beschermde 

waterafhankelijke diersoorten binnen beïnvloedingsperimeter; 

Het beïnvloede habitat, biotoop of leefgebied is niet 

herstelbaar; 

Het effect is permanent; 

Het effect is niet beperkt in omvang. 

Matig negatief effect Gebied is gevoelig tot zeer gevoelig voor verdroging (vb. 

kwelgebied, beekvallei); 

Aanwezigheid van grondwaterafhankelijke Europees 

beschermde habitats en/of regionaal belangrijke biotopen 

binnen beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van grondwaterafhankelijke biologisch (zeer) 

waardevolle biotopen binnen beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van (Europees beschermde) 

grondwaterafhankelijke plantensoorten binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van (potentiële) leefgebieden van (Europees 

beschermde) waterafhankelijke diersoorten binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Het effect is tijdelijk; 

Het effect is (niet) beperkt in omvang; 
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Het beïnvloede habitat, biotoop of leefgebied is herstelbaar. 

Gering negatief effect Gebied is gevoelig tot zeer gevoelig voor verdroging (vb. 

kwelgebied, beekvallei); 

Afwezigheid van grondwaterafhankelijke Europees 

beschermde habitats en/of regionaal belangrijke biotopen 

binnen beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van grondwaterafhankelijke biologisch (zeer) 

waardevolle biotopen binnen beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van niet Europees beschermde, 

grondwaterafhankelijke plantensoorten binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Aanwezigheid van (potentiële) niet Europees beschermde 

leefgebieden van waterafhankelijke diersoorten binnen 

beïnvloedingsperimeter; 

Het effect is tijdelijk; 

Het effect is beperkt in omvang; 

Het beïnvloede habitat, biotoop of leefgebied is herstelbaar. 

Verwaarloosbaar of geen effect Er treedt geen verdroging of vernatting op als gevolg van het 

plan / project; 

Gebied is niet tot weinig gevoelig voor verdroging; 

Afwezigheid van grondwaterafhankelijke Europees 

beschermde habitats en/of regionaal belangrijke biotopen 

binnen beïnvloedingsperimeter; 

Afwezigheid van grondwaterafhankelijke biologisch (zeer) 

waardevolle biotopen binnen beïnvloedingsperimeter; 

Afwezigheid van grondwaterafhankelijke plantensoorten 

binnen beïnvloedingsperimeter; 

Afwezigheid van (potentiële) leefgebieden van 

waterafhankelijke diersoorten binnen beïnvloedingsperimeter; 

Het effect is tijdelijk; 

Het effect is beperkt in omvang; 

Het beïnvloede habitat, biotoop of leefgebied is herstelbaar. 

Gering positief effect Herstel van de natuurlijke grondwaterstanden met tot gevolg: 

Creatie van grondwaterafhankelijke biologisch waardevolle 

biotopen; 

Creatie van (potentiële) leefgebieden van waterafhankelijke 

diersoorten. 

Matig positief effect Herstel van de natuurlijke grondwaterstanden met tot gevolg: 

Creatie van grondwaterafhankelijke biologisch (zeer) 

waardevolle biotopen; 

Creatie van leefgebieden van waterafhankelijke diersoorten. 

Significant positief effect Herstel van de natuurlijke grondwaterstanden met tot gevolg: 

Creatie van grondwaterafhankelijke Europees beschermde 

habitats en/of regionaal belangrijke biotopen; 

Creatie van grondwaterafhankelijke biologisch (zeer) 

waardevolle biotopen; 
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Creatie van Europees beschermde, leefgebieden van 

waterafhankelijke diersoorten. 

Rustverstoring (geluid en visuele hinder, excl. licht
43

) 

Significant negatief effect - Aanwezigheid van / belangrijke potenties voor zeer kwetsbare 

en kwetsbare soorten voor rustverstoring 

- Permanent of tijdelijke effecten tijdens kwetsbare periodes 

(broedseizoen, overwintering,…): afhankelijk van belang van 

gebied voor soorten in die periodes 

Rustverstoring in gebieden die nog niet akoestisch zijn 

verstoord (actueel geluidsniveau < 45 dB(A)), ook al is de 

geluidstoename ten gevolge van plan of project beperkt 

Matig negatief effect - Aanwezigheid van / belangrijke potenties voor weinig 

kwetsbare soorten voor rustverstoring 

- Beperkte permanente of tijdelijke effecten tijdens kwetsbare 

periodes (broedseizoen, overwintering,…): afhankelijk van 

belang van gebied voor soorten in die periodes 

- Rustverstoring in gebieden die al akoestisch zijn verstoord 

(actueel geluidsniveau tussen 45 dB(A) en 55dB(A)) 

Gering negatief effect - Beperkte aanwezigheid van / beperkte potenties voor weinig 

kwetsbare soorten voor rustverstoring 

- Geen permanente of tijdelijke effecten tijdens kwetsbare 

periodes (broedseizoen, overwintering,…): afhankelijk van 

belang van gebied voor soorten in die periodes 

Verwaarloosbaar of geen effect - Geen zeer kwetsbare, kwetsbare, weinig kwetsbare soorten 

voor rustverstoring aanwezig, evenmin potenties voor deze 

soorten 

- Rustverstoring in gebieden die reeds akoestisch zijn verstoord 

(actueel geluidsniveau is al > 55 dB(A)) 

Gering positief effect - Daling van actuele geluidsniveau tot niveau tussen 45 dB(A) en 

55 dB(A) dankzij plan of project 

Matig positief effect - Daling van actuele geluidsniveau tot niveau tussen 40 dB(A) en 

45 dB(A) dankzij plan of project 

Significant positief effect - Daling van actuele geluidsniveau tot niveau < 40 dB(A) dankzij 

plan of project 

Verzuring en vermesting afkomstig uit het richtlijnenboek milieueffectrapportage 

„Basisrichtlijnen per activiteitengroep – Landbouwdieren‟ (ABO, 2011) 

Significantieniveau Omschrijving 

Significant negatief effect Depositie door plan of project > 50% van de kritische last 

Belangrijke bijdrage aan KL 10% van de KL < depositie < 50% van de KL 

Relevante bijdrage aan KL 5% van de KL < depositie < 10% van de KL 

Beperkte bijdrage aan KL 3% van de KL < depositie < 5% van de KL 

                                                      
43 Het effect van lichthinder op fauna zal op basis van literatuuronderzoek op een kwalitatieve manier 

besproken worden. Aanbevelingen inzake de locatie van verlichting en het type verlichting zullen gegeven 

worden. 
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Geen of verwaarloosbaar effect Depositie < 3% van de KL 

Versnippering en barrièrewerking 

Significantieniveau Omschrijving 

Significant negatief effect Het plan/project zorgt voor bijkomende 

barrièrewerking/versnippering in een gebied dat een 

belangrijke (potentiële) verbindingswaarde heeft 

Voorkomen van soorten die gevoelig zijn voor versnippering 

van leefgebied
44

 

Afname oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten 

Uiteenvallen van leefgebied in kleinere eenheden (meer 

randverstoring) 

Toename van afstand tussen de overgebleven geschikte 

gebieden 

Toename van weerstand van het landschap (soorten kunnen 

geschikte gebieden minder goed tot niet meer bereiken) 

Ontstaan van fysieke barrières waardoor uitwisseling van 

soorten tussen ruimtelijk gescheiden leefgebieden volledig 

wordt belemmerd 

Matig negatief effect Het plan/project zorgt voor bijkomende barrièrewerking/ 

versnippering in een gebied dat een zekere potentiële 

verbindingswaarde heeft 

Beperkte afname oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten 

Zeer beperkt uiteenvallen van leefgebied in kleinere eenheden 

(meer randverstoring) 

Zeer beperkte toename van afstand tussen de overgebleven 

geschikte gebieden 

Beperkte toename van weerstand van het landschap (soorten 

kunnen geschikte gebieden iets minder gemakkelijk bereiken) 

Ontstaan van fysieke barrières waardoor uitwisseling van 

soorten tussen ruimtelijk gescheiden leefgebieden minder 

makkelijk wordt (maar nog overbrugbaar) 

Gering negatief effect Het plan/project zorgt voor bijkomende 

barrièrewerking/versnippering in een gebied dat slechts een 

beperkte verbindingswaarde heeft 

Zeer beperkte afname oppervlakte geschikt leefgebied voor 

soorten 

Leefgebied valt niet uiteen in kleinere eenheden 

Geen toename van afstand tussen de overgebleven geschikte 

gebieden 

                                                      
44 Gevoelig voor versnippering zijn soorten met een gering dispersievermogen (incl. soorten die zich traag 

kunnen verplaatsen), soorten met een sterke plaatstrouw, een specialisatie voor voedsel of habitat en 

soorten die afhankelijk zijn van een dagelijkse of seizoensgebonden trek tussen lokale leefgebieden 

(bijvoorbeeld das, amfibieën, vleermuizen,…). Daarnaast zijn soorten met grote oppervlaktebehoefte, zoals 

grote zoogdieren, gevoelig voor het uiteenvallen van natuurgebieden in kleinere eenheden. Ook soorten met 

kleine lokale populaties zijn gevoelig (Alterra, 2001; Dienst Weg- en Waterbouwkunde, 2005). 
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Geen toename van weerstand van het landschap  

Er ontstaan geen fysieke barrières waardoor uitwisseling van 

soorten tussen ruimtelijk gescheiden leefgebieden bemoeilijkt 

zou kunnen worden 

Verwaarloosbaar of geen effect Het plan/project wijzigt niets op het vlak van barrièrewerking en 

versnippering 

Geen afname oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten 

Leefgebied valt niet uiteen in kleinere eenheden 

Geen toename van afstand tussen de overgebleven geschikte 

gebieden 

Geen toename van weerstand van het landschap  

Er ontstaan geen fysieke barrières waardoor uitwisseling van 

soorten tussen ruimtelijk gescheiden leefgebieden bemoeilijkt 

zou kunnen worden 

Gering positief effect Bestaande barrières of versnipperingssituaties worden 

verbeterd, opgelost of hersteld, met geringe meerwaarde vanuit 

ecologisch oogpunt 

Zeer beperkte toename oppervlakte geschikt leefgebied voor 

soorten 

Matig positief effect Bestaande barrières of versnipperingssituaties worden 

verbeterd, opgelost of hersteld, met matige meerwaarde vanuit 

ecologisch oogpunt 

Beperkte toename oppervlakte geschikt leefgebied voor 

soorten 

Beperkte afname van weerstand van het landschap 

Significant positief effect Bestaande barrières of versnipperingssituaties worden 

verbeterd, opgelost of hersteld, met grote meerwaarde vanuit 

ecologisch oogpunt 

Toename oppervlakte geschikt leefgebied voor soorten 

Geschikte leefgebieden worden gegroepeerd tot grotere 

eenheden 

Afstand tussen geschikte gebieden wordt kleiner 

Afname weerstand van het landschap 

Opheffen van fysieke barrières waardoor uitwisseling van 

soorten tussen gebieden wordt bevorderd 

Plan of project draagt bij tot realisatie van natuurverbindingen 

 

8.7.2 Direct ruimtebeslag 

8.7.2.1 Biologische waarderingskaart (geactualiseerde versie, Arcadis mei 2014) 

Het totale ruimtebeslag door de uitbreiding van Essers bedraagt 11,96 ha, daarvan wordt 

0,78 ha gerekend tot biologisch zeer waardevolle vegetatie; 6,22 ha tot een complex van 

biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen; 3,93 ha tot biologisch 

waardevolle vegetatie en 1,03 ha tot een complex van biologisch minder waardevolle, 

waardevolle en zeer waardevolle elementen (Tabel 46). 
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Tabel 46: Overzicht van de vegetaties die zullen verdwijnen volgens de geactualiseerde versie van 

de BWK (o.b.v. terreinbezoek mei 2014) 

Nummer 
BWK-vlak 

Biologische 
waardering 

Eenheid 1 Eenheid 2 Eenheid 3 Eenheid 4 Eenheid 5 V1 V2 V3 Opp (ha) 

1 wz se qb- prus quer     0,5318 

2 wz ppmb qb se      1,5368 

3 wz ppmb qb se      0,6412 

4 mwz hab hp+ hjb kbpica     1,0317 

5 wz ppmb qb cv cp  12 13  2,9098 

6 wz se qb- prus ppmb cv-    0,5964 

7 w ppmb        1,1476 

8 w pmb ppmb pinn      2,7806 

9 z n bet cv   13   0,1729 

10 z qb pins       0,6107 

TOTAAL          11,9596 

 

8.7.2.2 Ingenomen oppervlakte bos en boscompensatie45 

8.7.2.2.1 Inleiding 

Vlaanderen is met een bosindex van 13% één van de bosarmste streken in Europa. 

Daarom heeft de Vlaamse overheid een regeling uitgewerkt die ons bos zo goed mogelijk 

moet bewaren en beschermen. Om te voorkomen dat het kostbare bosareaal nog verder 

afneemt, gelden drie grote basisprincipes: 

1. Ontbossing is verboden, tenzij anders bepaald in het Bosdecreet van 13 juni 1990; 

2. Als ontbossing niet verboden is, dan is een stedenbouwkundige vergunning vereist; 

3. Een stedenbouwkundige vergunning voor ontbossen of een verkavelingsvergunning 

voor beboste gronden kan niet worden verleend zonder compensatie. 

 

8.7.2.2.2 Bepaling van de te compenseren bosoppervlakte 

De regelgeving zegt het volgende over de compensatieberekening voor een 

‘gelijkwaardig bosareaal’: “De grootte van de gelijkwaardige bebossing is gelijk aan de 

oppervlakte van de ontbossing vermenigvuldigd met de compensatiefactor”. 

Die compensatiefactor is afhankelijk van de ecologische waarde van het bos, waarbij de 

boomsoortensamenstelling als criterium wordt genomen. De compensatiefactor kan 

afhankelijk van voormelde waarde variëren van 1 over 1,5 tot 2: 

1. Compensatiefactor 2 voor inheems loofbos: grondvlak46 bestaat uit minstens 80% 

inheems loofhout; 

2. Compensatiefactor 1,5 voor gemengd bos: grondvlak inheems loofhout ligt tussen 20 

en 80%; 

3. Compensatiefactor 1 voor niet-inheems loofbos en/of naaldbos: grondvlak bestaat uit 

minstens 80% niet-inheems loofhout, naaldhout of een menging hiervan. 

 

                                                      
45 Website Agentschap voor Natuur en Bos, Ontbossing en compensatie – Art. 90bis van het Bosdecreet, 

2014, http://www.natuurenbos.be/nl-

BE/natuurbeleid/bos/wetgeving_en_vergunning/ontbossen_en_compensatie/art_90bis_bosdecreet 

46 Het grondvlak wordt gedefinieerd als de som van de gezamenlijke oppervlakte van de stamdoorsneden 

van de bomen op een perceel, gemeten op 1,5m hoogte en uitgedrukt in m² per hectare. 
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8.7.2.2.3 Hoe kan de compensatie gebeuren? 

De aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning kan kiezen uit drie mogelijkheden 

om aan de compensatievoorwaarden te voldoen:  

1. een bosbehoudsbijdrage betalen;  

2. een compenserende bebossing uitvoeren in de daarvoor aangeduide gebieden;  

3. een compenserende bebossing uitvoeren via een derde die zich daarvoor garant 

stelt. 

Ook een combinatie van die drie maatregelen is mogelijk. 

 

De regelgeving rond ontbossingen werd recent gewijzigd door het Decreet tot wijziging 

van de regelgeving inzake natuur en bos van 9 mei 2014, gepubliceerd in het Belgisch 

Staatsblad op 7 juli 2014. Daarin wordt gesteld dat: “Voor ontbossingen groter dan drie 

hectare is steeds een volledige compensatie in natura vereist.” Begin september heeft de 

Vlaamse regering als gevolg van het decreet van 9 mei 2014 definitief het 

boscompensatiebesluit gewijzigd in die zin. Aangezien de ontbossing in het kader van 

voorliggend plan-MER meer dan 3 ha bedraagt, is enkel compensatie in natura 

toegelaten. 

 

 

8.7.2.2.4 Berekening te compenseren bosoppervlakte i.h.k.v. het plan-MER Essers 

Tabel 47 geeft een overzicht van de te compenseren bosoppervlakte uitgedrukt in m² ten 

gevolge van het direct ruimtebeslag door de uitbreiding van Essers. Per afgebakend vlak 

van de BWK wordt een compensatiefactor toegekend, zoals gedefinieerd onder 

§8.7.2.2.2 Door de compensatiefactor te vermenigvuldigen met de oppervlakte en de 

som te maken, wordt de totale te compenseren bosoppervlakte bekomen. Deze 

bedraagt 114.061 m² of 11,41 ha. 

Gezien het feit dat het hier grotendeels dennenaanplanten betreft, waarvan het grondvlak 

van het inheems loofhout (Ruwe berk, Lijsterbes, Sporkehout, Zomereik), dat zich in 

hoofdzaak in de onder- en nevenetage bevindt, lager is dan 20%, is hier vooral 

compensatiefactor 1 aan de orde.  

Voor de BWK-vlakken 1, 2, 3 en 6 waarbinnen recent stukken met naaldhout, of 

Amerikaanse eik en Amerikaanse vogelkers werd gekapt (aangeduid met BWK-code se = 

kapvlakte), wordt gekeken naar de situatie van voor de kapping (zoals aangegeven door 

BWK versie 2). Dit plan-MER betreft immers een bestemmingswijziging van de percelen 

waarvoor een stedenbouwkundige vergunning tot ontbossing vereist is, want door 

uitbreiding van Essers kan de gekapte zone niet meer (spontaan) herbebost worden en 

kan dus niet voldaan worden aan de herbebossingsplicht voor de gekapte zone 

(interpretatie volgens ANB, 2011). 

In BWK-vlak 10 ligt het aandeel inheems loofhout tussen de 20 en 80% en bedraagt de 

compensatiefactor 1,5.  

In BWK-vlak 9 is Ruwe berk dominant aanwezig in de bovenetage en bedraagt de 

compensatiefactor 2. 
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Tabel 47 Overzicht van de te compenseren bosoppervlakte (m²)  

Nummer 
BWK-vlak 

Biologische 
waardering 

Een-
heid 1 

Een-
heid 2 

Een-
heid 3 

Een-
heid 4 

Een-
heid 5 

Opp (m²) Compen-
satiefactor 

Te 
compenseren 
bosopp (m²) 

1 wz se qb- prus quer  5.318 1 5.318 

2 wz ppmb qb se   15.368 1 15.368 

3 wz ppmb qb se   6.412 1 6.412 

4 mwz hab hp+ hjb kbpica  10.317 0 0 

5 wz ppmb qb cv cp  29.098 1 29.098 

6 wz se qb- prus ppmb cv- 5.964 1 5.964 

7 w ppmb     11.476 1 11.476 

8 w pmb ppmb pinn   27.806 1 27.806 

9 z n bet cv   1.729 2 3.459 

10 z qb pins    6.107 1,5 9.161 

TOTAAL       119.596  114.061 

 

Het valt aan te bevelen deze boscompensatie uit te voeren in de nabijheid van de zone 

waar het bos verloren gaat en waar vergelijkbare abiotische condities aanwezig zijn. Dit 

kan bijvoorbeeld door in de omgeving van de uitbreidingszone een bosomvorming door te 

voeren op vergelijkbare arme zandbodems die actueel nog aangerijkt zijn door 

landbouwgebruik (voedselrijke bouwvoor: in gebruik als grasland of akker). Na het 

afgraven van de voedselrijke bouwvoor, kunnen inheemse, standplaatsgeschikte eiken-

berkenbossen worden aangeplant (en deels spontaan tot ontwikkeling komen) op 

dergelijke bodems. Dit ligt volledig in de lijn met het verlies aan bestaand bos 

(naaldhoutaanplant met waardevolle ondergroei) én het verlies aan potenties voor de 

ontwikkeling van eiken-berkenbos (habitattype 9190) via gericht beheer in de 

uitbreidingszone. 

 

8.7.2.3 Verboden te wijzigen vegetaties volgens het vegetatiewijzigingsbesluit 

Als gevolg van de uitbreiding van Essers zullen bepaalde vegetaties zoals gedefinieerd in 

het Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 199847, gewijzigd door het Besluit van de 

Vlaamse Regering van 3 juli 200948, verdwijnen (zie Tabel 48). 

                                                      
47 Besluit van de Vlaamse regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het 

decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

48 Besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 betreffende de vergoeding van wildschade of van schade 

door beschermde soorten en tot wijziging van hoofdstuk IV van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 

juli 1998 (= vegetatiewijzigingsbesluit) tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 

21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijke milieu. 

In het betreffende besluit wordt gesteld dat het wijzigen van volgende vegetaties of kleine 

landschapselementen en hun vegetatie verboden is: 

1. Holle wegen; 

2. Graften; 

3. Bronnen; 

4. Historisch permanente graslanden, met inbegrip van het daaraan verbonden microreliëf en poelen, indien 

deze gelegen zijn in groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden en de met deze gebieden 

vergelijkbare bestemmingsgebieden aangewezen op de plannen van aanleg of de ruimtelijke 
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Het gaat in hoofdzaak om elementen van heidevegetaties in de onderetage van 

naaldhoutbestanden: droge heide met bosbes (BWK-code cv), gedegradeerde heide 

met dominantie van Adelaarsvaren (cp) en struisgrasvegetatie op zure bodem (ha).  

Er komen ook vegetaties voor die gerekend worden tot historisch permanente 

graslanden (gelegen in natuurgebied volgens het gewestplan): soortenrijk permanent 

cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden (hp+) en door russen 

gedomineerd grasland met boom- of struikopslag (hjb).  

 

Tabel 48 Overzicht van het verlies aan verboden te wijzigen vegetaties in de uitbreidingszone 

volgens het vegetatiewijzigingsbesluit. 

Nummer 
BWK-vlak 

Biologische 
waardering 

Eenheid 1 Eenheid 2 Eenheid 3 Eenheid 4 Eenheid 5 V1 V2 V3 Opp (m²) 

1 wz se qb- prus quer     5.318 

2 wz ppmb qb se      15.368 

3 wz ppmb qb se      6.412 

4 mwz hab hp+ hjb kbpica     10.317 

5 wz ppmb qb cv(*) cp(*)  12 13  29.098 

6 wz se qb- prus ppmb cv-    5.964 

7 w ppmb        11.476 

8 w pmb ppmb pinn      27.806 

9 z n bet cv(*)      1.729 

10 z qb pins       6.107 

TOTAAL          119.596 

Legende: 

De BWK-codes die overeenkomen met een verboden te wijzigen vegetatie zijn groen gearceerd.  

(*) Opgelet: 

Het betreft actueel slechts soorten van heidevegetaties in de onderetage van (dennen)bestanden. 

 

Het permanent verlies aan verboden te wijzigen vegetaties wordt vanuit de algemeen 

geldende zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het stand-still-principe en de 

bepalingen van Artikel 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of 

herstellen van vermijdbare natuurschade (algemene natuurtoets) als matig negatief effect 

(= zonder milderende en/of compenserende maatregelen) beoordeeld. In het licht van 

bovenvermelde artikels en principes, wordt een compensatie van het permanent verlies 

van deze vegetatie noodzakelijk geacht, ook al betreft het actueel slechts elementen van 

heidevegetaties in de onderetage van dennenbestanden. Mits het toepassen van de 

milderende en/of compenserende maatregelen wordt het effect als gering negatief effect 

beoordeeld.  

De bepaling van de totale te compenseren oppervlakte aan verboden te wijzigen 

vegetaties is minder eenduidig als bij boscompensaties het geval is en zal in overleg met 

het Agentschap voor Natuur en Bos worden bepaald.  

                                                                                                                                                                                

uitvoeringsplannen van kracht in de ruimtelijke ordening of indien deze gelegen zijn binnen de perimeter van 

een op grond van het decreet van 16 april 1996 beschermd landschap (…); 

5. Vennen en heiden; 

6. Moerassen en waterrijke gebieden; 

7. Duinvegetaties. 
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Hierna geven we aan hoe in de BWK wordt omgegaan met complexen van verschillende 

karteringseenheden (KE) bij de oppervlakteberekeningen. Vriens et al. (2011) stellen 

voor om te werken met minimale en maximale verdeelsleutels voor de 

oppervlakteberekeningen aan de hand van de BWK voor karteringseenheden in complex. 

De reële oppervlakte ligt binnen het interval tussen de zekere en de maximaal mogelijke 

oppervlakte49. Vriens et al. (2011) raden aan om vlakken met /-verhoudingen afzonderlijk 

te behandelen bij toepassingen op lokaal niveau, dit is het geval voor het BWK-vlak 5 van 

de uitbreidingszone. 

Wij raden aan om, het voorzichtsheidsprincipe indachtig, uit te gaan van de maximaal 

mogelijke oppervlakte van de karteringseenheden bij het bepalen van de compensatie. 

Voor het BWK-vlak 5 werd een /-verhouding tussen EENH1 en EENH3 vastgelegd (V2 = 

13), aangezien het gaat om een ondergroei van droge heide met bosbes (cv als eenheid 

3) onder een Grove dennenbestand met ondergroei van struiken en bomen (ppmb als 

eenheid 1). We raden aan om daar het maximaal aandeel van de polygoonoppervlakte 

voor eenheid 1 te hanteren, zijnde 90%. 

 

Tabel 49 Minimale en maximale verdeelsleutels voor oppervlakteberekeningen aan de hand van de 

BWK voor karteringseenheden in complex  

Plaats van KE in een complex 

(*) 

Minimaal aandeel van de 

polygoonoppervlakte 

Maximaal aandeel van de 

polygoonoppervlakte 

KE = eenheid 1 50% 90% 

KE = eenheid 2 10% 50% 

KE = eenheid 3 1% 5% 

KE = eenheid 4 en volgende 0% 0% 

(*) /-verhoudingen worden best afzonderlijk behandeld bij toepassingen op lokaal niveau  (Tabel naar Vriens et 

al., 2011) 

 

Dit betreft geen compensatiemaatregel zoals bedoeld in Artikel 36ter § 5 van het 

Natuurdecreet. Juridisch gezien wordt op basis van het Natuurdecreet en de 

uitvoeringsbesluiten ervan deze compensatie niet opgelegd, zoals wel het geval is voor 

boscompensatie. Dit betreft echter een aangewezen compensatie in het kader van de 

zorgplicht en het stand-still-principe, om het effect van het verlies aan waardevolle en 

zeer waardevolle habitats op regionaal en Vlaams niveau te compenseren.  

 

8.7.2.4 Integratie boscompensatie en verboden te wijzigen vegetaties 

Met oog het begroten van de effectief te compenseren oppervlakte aan bos en verboden 

te wijzigen vegetaties werd in overleg met ANB volgende aanpak uitgewerkt: 

                                                      
49 Het zekere oppervlakteaandeel (= minimum) van een karteringseenheid (KE) is gelijk aan: 100% 

oppervlakte van KE niet in complexen voorkomend + 50% KE als EENH1 in complexen + 10% KE als 

EENH2 + 1% KE als EENH3. 

De maximaal mogelijke oppervlakte van een KE is gelijk aan: 100% van KE niet in complexen 

voorkomend + 90% KE als EENH1 in complexen + 50% KE als EENH2 + 5% KE als EENH3 (Vriens et al., 

2011). 
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1. Voor de verboden te wijzigen vegetaties in de graslandsfeer, zijnde het BWK-vlak 4 

met de BWK-codes hab, hp+ en hjb, wordt een 1 op 1 compensatie voorgesteld, dus 

1,03 ha schraal grasland dient te worden gecompenseerd in het kader van het 

voorliggend plan-MER. 

2. Wat de verboden te wijzigen vegetatie droge heide met bosbes (cv) in de onderetage 

betreft, is het bepalen van de compensatie iets complexer. Blauwe bosbes is een 

typische soort van open, lichtrijke bossen. De compensatie van de waardevolle 

onderetage met Blauwe bosbes kan in die zin moeilijk los worden gezien van de 

boscompensatie. Er wordt geopteerd om de factoren voor boscompensatie aan te 

passen (met name te verhogen), zodat niet alleen rekening wordt gehouden met de 

dennenopstand maar ook met de waardevolle onderetage. In het BWK-vlak 5 wordt 

de compensatiefactor verhoogd van 1 naar 1,5. In het BWK-vlak 9 was de 

compensatiefactor reeds 2. Op aangeven van ANB, wordt de compensatiefactor in 

het BWK-vlak 10 verhoogd van 1,5 naar 2 omwille van de waarde van het eiken-

berkenbos (qb). 

Het bostype dat beoogd wordt via de compensatie is 13,17 ha van een lichtrijk 

eiken-berken bos met open plekken waar Blauwe bosbes en andere 

heidesoorten kunnen gedijen. Streefbeeld is de ontwikkeling van het habitattype 

9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur met 

habitattype 4030 Droge Europese heide op de open plekken en de bosrand. 

 

Tabel 50 Overzicht van de te compenseren bosoppervlakte rekening houdend met de 

aanwezigheid van Blauwe bosbes (cv) in de onderetage (m²) via aangepaste compensatiefactoren.  

Nummer 
BWK-vlak 

Biologische 
waardering 

Een-
heid 1 

Een-
heid 2 

Een-
heid 3 

Een-
heid 4 

Een-
heid 5 

Opp (m²) Aangepaste
compen-

satiefactor 

Te 
compenseren 
bosopp (m²) 

1 wz se qb- prus quer  5.318 1 5.318 

2 wz ppmb qb se   15.368 1 15.368 

3 wz ppmb qb se   6.412 1 6.412 

4 mwz hab hp+ hjb kbpica  10.317 0 0 

s) 5 wz ppmb qb cv cp  29.098 1,5 43.647 

6 wz se qb- prus ppmb cv- 5.964 1 5.964 

7 w ppmb     11.476 1 11.476 

8 w pmb ppmb pinn   27.806 1 27.806 

9 z n bet cv   1.729 2 3.459 

10 z qb pins    6.107 2 12.214 

TOTAAL       119.596  131.664 

 

8.7.2.5 Europese habitattypes en regionaal belangrijke biotopen 

De habitatkaart versie 5.2 (Kaart 16) toont geen Europese habitattypes in de 

uitbreidingszone aan en ook de aanpassingen aan de BWK doorgevoerd in het kader van 

dit plan-MER resulteren niet in aanpassingen van de habitatkaart, bijgevolg zullen er 

geen vegetaties die actueel gerekend worden tot een Europees habitattype, verloren 

gaan. 

 

8.7.2.6 Inname van leefgebieden van soorten 

Bij de beschrijving en beoordeling van de mogelijke impact door het voorgenomen plan 

op soorten, dient een onderscheid gemaakt te worden tussen een direct biotoopverlies en 

een indirect biotoopverlies. Indirect biotoopverlies treedt op wanneer zones minder 
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interessant worden als leefgebied voor soorten gezien de verstoring die er zal optreden, 

dit wordt verder besproken onder §8.7.3 

 

8.7.2.6.1 Vleermuizen 

Wat het direct biotoopverlies voor vleermuizen betreft, worden zoals hoger aangegeven 

meerdere gebiedsfuncties beschouwd: verblijfplaatsen, foerageer-/jachtgebied en 

migratieroutes.  

De vleermuissoorten die in het gebied jagen doen dat doorgaans langs de verlichte 

bosrand. Deze bosrand zal echter niet verdwijnen maar opschuiven, aangezien binnen 

de resterende zone natuurgebied het bestaande bos rondom de bedrijfssite wordt 

gevrijwaard.  

In het plan dient de nodige waterbuffering te worden voorzien, bijvoorbeeld aan de 

westelijke rand van de uitbreidingszone door middel van een infiltratiebekken. Indien 

dergelijke ingrepen voor de opvang van hemelwater worden voorzien, is zelfs een positief 

effect op de populatie te verwachten. Door de verlichting vanuit de bestaande 

industriesite zal dergelijk positief effect enkel van toepassing zijn op de niet lichtschuwe 

soorten, tenzij een bufferzone voorzien wordt tussen de industriesite en het waterbekken. 

Dergelijke bufferzone tussen de industriesite en een waterbekken geniet echter geen 

voorkeur omdat dergelijks er wellicht toe zal leiden dat deze lichtschuwe soorten de 

Wagemanskeel zullen oversteken om te komen jagen boven het waterbekken. Aangezien 

van deze lichtschuwe soorten te verwachten is dat ze het oversteken van de 

Wagemanskeel al laag boven de grond vliegend zullen doen, kan dit leiden tot een 

verhoogde mortaliteit door het wegverkeer. Een dergelijke lichtbuffering tussen de 

industriesite en een eventueel waterbekken is dus niet wenselijk.  

Er valt ook geen significant negatief effect op vleermuizen te verwachten door het 

verdwijnen van koloniebomen. De bomen in de uitbreidingszone en onmiddellijke 

omgevingzijn hoofdzakelijk Grove dennen die ongeschikt zijn als verblijfplaats. De 

weinige loofbomen, die momenteel niet als kolonieboom gebruikt worden, bevinden zich 

in de zone langs de E314 en zullen niet gekapt worden (zie ook beschrijving 

referentiesituatie). 

Uit de vleermuisinventarisatie, de landschapsanalyse en inschatting van de potenties 

voor vleermuizen in de zone tussen de Wagemanskeel met rotonde, de E314 en de 

bestaande bedrijfssite van H.Essers blijkt dat de bomen er zeer weinig tot geen potentieel 

hebben als verblijfplaats voor vleermuizen. Tijdens de vleermuisinventarisaties werd in de 

uitbreidingszone en onmiddellijke omgeving in vergelijking met het deel van het 

habitatrichtlijngebied aan de overkant van de Wagemanskeel (De Teut) zeer weinig 

vleermuizenactiviteit vastgesteld.  

Op basis hiervan kunnen we besluiten dat de uitbreidingszone actueel niet belangrijk is 

voor vleermuizen, waardoor de effecten op vleermuizen als gevolg van de uitbreiding van 

Essers als gering negatief kunnen beoordeeld worden. 

 

8.7.2.6.2 Andere soorten 

Wat vogels en andere zoogdieren betreft, kunnen we stellen dat de uitbreidingszone 

actueel een leefgebied is voor een aantal algemene soorten. De relatief beperkte 

oppervlakte en geïsoleerde ligging tussen drukke wegen (E314, Wagemanskeel) en de 

bestaande site van Essers, zorgen ervoor dat de beschikbare oppervlakte actueel al 
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beperkt en verstoord is (vooral wat betreft licht en geluid) en er bijgevolg geen kwetsbare 

soorten voorkomen. 

 

Het schraal grasland met vochtige zones en met opslag van struiken en bomen in het 

noorden van de uitbreidingszone vlakbij de E314 (BWK-vlak 4) vormt een geschikt 

biotoop voor Levendbarende hagedis, die wat verder in de snelwegberm werd 

waargenomen (Steeman et al., 2014). Het verdwijnen van dit schrale grasland kan 

bijgevolg impliceren dat leefgebied van deze soort wordt vernietigd.  

 

Voor Gladde slang kan er gesteld worden dat enerzijds actueel de uitbreidingszone te 

sterk be-/verbost is en anderzijds er een te grote barrièrewerking is door de bestaande 

infrastructuur om het voorkomen van Gladde slang in de uitbreidingszone en nabije 

omgeving (tussen E314, Wagemanskeel en huidige site Essers) mogelijk te maken. 

Effecten op Gladde slang worden bijgevolg niet besproken. 

 

In de loop van de zomer 2014 werd, zoals reeds uitgebreid beschreven bij de 

referentiesituatie, in de uitbreidingszone ter hoogte van de bermen van het fietspad zowel 

ten westen als ten noorden (i.e. tussen het bedrijventerrein en de E314) van de 

bestaande bedrijfssite de aanwezigheid van de vlindersoort Spaanse vlag (Euplagia / 

Callimorpha quadripunctaria) vastgesteld.  

Om de effecten op Spaanse vlag in te schatten, is het van belang om ook de 

levenscyclus van de soort te kennen. De Spaanse vlag kent één generatie per jaar. De 

rupsen komen in augustus-september uit het ei en eten voor de winter slechts 

sporadisch. De jonge rupsen overwinteren op de waardplant. Ze zijn goed in staat om 

koude winters met vorst te overleven. Vroeg in het jaar zijn ze op milde dagen ook 

overdag actief, maar later worden ze hoofdzakelijk ’s nachts actief. De rupsen eten echter 

niet tijdens koude nachten. De belangrijkste groei vindt pas in het voorjaar plaats. De 

Spaanse vlag verpopt in een cocon tussen het strooisel in juni-juli. De vliegtijd van de 

adulten is juli en augustus (De Vries & Groenendijk, 2012).  

Het verdwijnen van de bermen langs het fietspad/ruiterpad/wandelpad in de 

uitbreidingszone impliceert mogelijk dat geschikt biotoop (met i.e. waardplanten zoals 

Koninginnenkruid) voor Spaanse vlag (bijlage II-soort) wordt ingeperkt.  De 

zonbeschenen en drogere delen waar de soort is waargenomen, zijnde – typisch 

vlinderbiotoop – begeleidend  aan het noordelijk gelegen fietspad (ten noorden van de 

uitbreidingszone en de bestaande site van Essers) blijven gevrijwaard. Echter, de 

bermen ten westen van de huidige site van Essers, die deels beschaduwd zijn en een 

vochtiger microklimaat hebben en waar ruigtekruiden, waaronder Koninginnekruid, 

groeien – zullen verdwijnen. Deze bermen vormen een geschikt rupsenbiotoop en zijn 

tevens ook interessant voor de adulten. 

Hoewel er actueel geen gegevens zijn wat de populatiegrootte en aanwezigheid van 

rupsen in de uitbreidingszone en nabije omgeving, moet er op projectniveau rekening 

worden gehouden met het feit dat, naast het verlies van geschikt leefgebied, vermoedelijk 

ook (een deel van) de populatie zal verdwijnen tijdens de aanlegfase. De soort leidt het 

grootste deel van het jaar als rups een eerder verborgen leven op de waardplanten en in 

de strooisellaag. Rupsen aanwezig op de vegetatie tijdens de aanlegfase zullen worden 

vernietigd, van de adulten (opgelet: de vliegperiode is beperkt tot juli en augustus) wordt 

verwacht dat ze kunnen wegvliegen naar geschikte gebieden elders. 
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Het voorzorgsprincipe indachtig zijn op projectniveau milderende maatregelen 

noodzakelijk om de aanwezigheid van geschikte leefgebieden voor de soort te 

garanderen in de onmiddellijke omgeving van de uitbreidingszone en om een deel van de 

populatie te vrijwaren tijdens de werkzaamheden. Volgende milderende maatregelen 

worden voorgesteld en kunnen verder op projectniveau worden verfijnd.  

 

 Creëren van geschikt leefgebied 

In het resterend natuurgebied / habitatrichtlijngebied ten westen van de 

uitbreidingszone dient als milderende maatregel voor het verlies aan leefgebied van 

Spaanse vlag en andere soorten een strook soortenrijk, schraal grasland en daarop 

aansluitend een voldoende brede ruigtezoom en bosrand met mantelvegetatie van 

autochtone en standplaatsgeschikte struiken (zoals Lijsterbes, Sporkehout) te worden 

gecreëerd als overgang naar de bosbestanden. Deze mantelzoomvegetatie kan variabel 

zijn in breedte.  Een ‘golvende’ bosrand (i.e. met inhammen, waar een beschut 

microklimaat heerst) wordt beoogd, zodat deze zowel bezonde als beschaduwde delen 

en tevens ook windluwe of vochtigere zones kan omvatten. Met oog op plant- en 

diersoorten van schrale graslanden en een soort als Levendbarende hagedis moet naast 

de ruigtezoom ook een zone voor de ontwikkeling van soortenrijke, schrale graslanden 

worden voorzien. 

Bij wijze van indicatief voorbeeld kan de zone voorzien voor de ontwikkeling van schrale 

grasland- en mantelzoomvegetaties als voorwerp van verder ontwerp en detaillering als 

volgt opgebouwd zijn met oog op het creëren van geschikt leefgebied (richtinggevend): 

totale breedte van de zone bedraagt 15m, bestaande uit 3m schrale graslandvegetatie 

(intensiever gemaaid), 6m ruigtezoom, 6m mantelvegetatie (struiken) en dan de bosrand. 

Dit is indicatief en ingegeven vanuit het creëren van geschikt leefgebied waar ook 

voldoende bezonning is. 

De stroken bos die omgevormd zullen moeten worden om de mantelzoomvegetatie te 

creëren, zijn niet te beschouwen als een ontbossing in het kader van het bosdecreet. Het 

betreft hier de inrichting en het beheer van ecologische bosranden, wat bijdraagt tot het 

bevorderen van de ecologische bosfunctie, zoals bepaald in de criteria duurzaam 

bosbeheer.  

Aangezien deze zone eigendom is van ANB en opgenomen is in het geïntegreerd 

beheerplan voor de Teut-Tenhaagdoornheide dat momenteel wordt opgemaakt door 

ANB50, is afstemming van deze milderende maatregel met ANB noodzakelijk. 

Wat de inplanting van deze soortenrijke grasland- en mantelzoomvegetaties in het 

westelijk resterend deel van het habitatrichtlijngebied betreft, zijn er twee mogelijkheden: 

1) als overgang tussen het fietspad langs Wagemanskeel en de aangrenzende 

bosbestanden of 2) als overgang tussen de bufferstrook aan de rand van het 

uitbreidingsgebied en de aangrenzende bosbestanden. De tweede mogelijkheid is te 

verkiezen omwille van de verstoring veroorzaakt door het verkeer op de Wagemanskeel. 

De aanwezigheid van de druk bereden Wagemanskeel heeft effecten o.a. wat betreft 

uitlaatgassen en luchtverplaatsingen door (vracht)verkeer op insecten zoals Spaanse 

vlag. Lichthinder en geluidsverstoring vanwege het verkeer spelen zeker ook voor andere 

soortengroepen zoals vleermuizen en vogels een belangrijke rol. In het geval de 

mantelzoomvegetaties zullen worden gecreëerd ter hoogte van de overgang tussen de 

                                                      
50 Het geïntegreerd beheerplan heeft betrekking op alle eigendommen van ANB in het gebied, zowel de 

reservaatpercelen als de openbare bossen. 
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bufferstrook en de bosbestanden van het habitatrichtlijngebied komen de leef- en 

verbindingsgebieden voor Spaanse vlag en andere soorten beduidend (nl. een 100-tal m) 

verder te liggen van de verstoring veroorzaakt door het verkeer op de Wagemanskeel.  

 

Aansluitend op het fietspad en het ruiter-/MTB-pad ter hoogte van de noordelijke 

bufferstrook moeten ook voldoende brede ruigtezomen worden ontwikkeld, in eerste 

instantie om continuïteit in de leefgebieden voor Spaanse vlag en andere insectensoorten 

te realiseren (verbindingsfunctie, zie verder). Ook voor vleermuizen zijn dergelijke 

insectenrijke ruigtezomen naast de bosrand bijzonder interessant. Deze milderende 

maatregel moet worden afgestemd met de eigenaars van de gronden, zijnde Stad Genk 

(grondgebied Genk) en ANB (grondgebied Zonhoven). Wat de zone op het grondgebied 

Zonhoven betreft, maakt deze zone ook deel uit van het geïntegreerd beheerplan voor de 

Teut-Tenhaagdoornheide dat momenteel wordt opgemaakt door ANB en is afstemming 

hiermee nodig. Op grondgebied van de Stad Genk is afstemming met het bosbeheerplan 

noodzakelijk. Daarnaast is er ook afstemming nodig met de overeenkomst die werd 

afgesloten tussen de Stad Genk en H. Essers naar aanleiding van de voorwaardelijke 

stedenbouwkundige vergunning die op 6 februari 2008 werd verleend voor de vorige 

uitbreiding van het bedrijf. 

Het creëren van ruigtezomen aan de rand van de bestaande bosbestanden kan 

beschouwd worden als een versterking van de ecologische bosfunctie (verhoging van de 

structuurkwaliteit van de aangrenzende bosbestanden) en de (beperkte) 

bosomvormingen die in het kader daarvan moeten gebeuren – of het achterwege laten 

van de (her)beplantingen in die strook – impliceren dus geen ontbossing zoals bedoeld in 

het Bosdecreet. 

 

Gezien de voedselarme uitgangssituatie, zal vermoedelijk eenmaal laat maaien per twee 

tot vier jaar volstaan. Het maaien dient gefaseerd te gebeuren, zodat er altijd ruigte 

aanwezig blijft. Het maaisel kan het best een paar dagen blijven liggen voordat het wordt 

afgevoerd om de rupsen de gelegenheid te geven weg te kruipen. Zones die frequenter 

moeten worden gemaaid – met oog op de ontwikkeling van schrale graslanden 

bijvoorbeeld, of de eerste meter naast het fietspad – kunnen best na half september 

worden gemaaid wanneer zich waardplanten in deze zones zouden bevinden, waarbij de 

maaihoogte hoog wordt afgesteld om de sterfte onder rupsen te minimaliseren (De Vries 

& Groenendijk, 2012). 

 

 

 Beschermingsmaatregelen Spaanse vlag tijdens de werkzaamheden (o.a. timing 

werkzaamheden ifv vliegtijd adulten, afvangen rupsen,…) 

Op projectniveau dienen de nodige maatregelen te worden genomen om te vermijden dat 

de populatie Spaanse vlag in de uitbreidingszone tijdens de aanlegfase volledig wordt 

vernietigd. Rekening houdend met de ecologie van de soort, zijn verschillende opties 

mogelijk: 
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 Grondige inventarisatie van de fietsberm in de uitbreidingszone met afvang van de 

rupsen en verplaatsen naar geschikte leefgebieden voor Spaanse vlag (beschrijving 

zie boven) in de omgeving vooraleer de werkzaamheden van start gaan51; of 

 Werkzaamheden (verwijderen vegetatie, graafwerken) in het bestaand rupsenbiotoop 

in de fietsberm uitvoeren in de maand juli, op het moment dat de adulten rondvliegen 

(en dus kunnen uitwijken naar andere locaties) en nog niet te veel eitjes zijn afgezet. 

De periode van uitvliegen van de vlinders in de maand juli moet goed worden 

opgevolgd in dit geval52; of 

 Verplaatsen van een deel van het rupsenbiotoop naar potentieel geschikte 

leefgebieden in de omgeving voor de aanvang van de werkzaamheden 

(winterseizoen). Concreet impliceert dit het zorgvuldig verplanten van een deel van de 

waardplanten (in eerste instantie Koninginnekruid) inclusief strooisellaag, zode en 

teelaarde naar een locatie met vergelijkbare abiotiek en beschaduwing waar reeds 

Koninginnekruid voorkomt. De bedoeling is om samen met de waardplanten, ook een 

deel van de rupsenpopulatie te verplaatsen naar een geschikt leefgebied in de 

omgeving. 

Op basis hiervan kunnen we besluiten dat de uitbreidingszone actueel naar alle 

waarschijnlijkheid een rol speelt als leefgebied voor de Spaanse vlag. Om de impact op 

deze soort te milderen, wordt voorgesteld om bij aanvang van de aanlegfase de nodige 

milderende maatregelen in acht te nemen om de impact op de (potentiële) populatie tot 

een minimum te herleiden.  

 

Ook wat andere ongewervelden betreft, lijken de fietsbermen en het schrale grasland 

met opslag van struiken en bomen (BWK-vlak 4) actueel het meest interessant als 

leefgebied. Ook deze soorten kunnen profiteren van de milderende maatregelen voor de 

inrichting en het beheer van mantelzoomvegetaties en vegetaties van schrale 

graslanden, bovendien zijn de meeste soorten uit deze groep ook mobiel. 

 

Omlegging fietspad/ruiterpad/wandelpad ter hoogte van de noordelijke 

bufferstrook 

Door bij de omlegging van de recreatieve routes die actueel doorheen de 

uitbreidingszone lopen in de bermen van deze paden bijkomend aandacht te besteden 

aan geschikte omstandigheden voor Spaanse vlag en andere ongewervelden via het 

creëren van gevarieerde ruigtezomen als overgang naar het bos, zullen mogelijke 

negatieve effecten beperkt worden. Dergelijke maatregel creërt ook mogelijkheden voor 

verbinding naar andere geschikte leefgebieden in de ruimere omgeving. Voor o.a. een 

soort als Levendbarende hagedis zijn, naast ruigtezomen en mantelvegetaties, ook 

schrale graslanden interessant en is het aangewezen om delen frequenter te maaien, 

zodat de vegetatie voldoende schraal en open blijft. 

 

In het resterend natuurgebied / habitatrichtlijngebied ten westen van de 

uitbreidingszone 

Met oog op het creëren van leefgebieden voor ongewervelden (waaronder Spaanse 

                                                      
51 Gezien de verborgen levenswijze van de rupsen en het feit dat deze nachtactief zijn, is het afvangen van 

de rupsen allerminst evident. 

52 Weersomstandigheden kunnen moment van uitvliegen beïnvloeden. 



 Pagina 280 BE0100.010705.0330 

 

vlag) en bijvoorbeeld Levendbarende hagedis is het realiseren van een strook 

soortenrijk, schraal grasland en daarop aansluitend een voldoende brede ruigtezoom  

met mantelvegetatie van autochtone en standplaatsgeschikte struiken als overgang 

naar de bosbestanden belangrijk. Het is belangrijk dat deze biotopen ook voldoende 

bezond zijn. 

 

Op basis van bovenstaande verwachten we dat de effecten als gevolg van de uitbreiding 

van Essers op andere soorten (dan vleermuizen) matig negatief zullen zijn. Het creëren 

van mantelzoomvegetaties kan echter zorgen voor een aanzienlijke mildering van de 

negatieve effecten voor deze soorten. Mits milderende maatregelen, wordt dit effect als 

gering negatief effect beoordeeld.  

 

8.7.3 Verstoring 

8.7.3.1 Verstoring waterhuishouding 

De realisatie van het voorliggend plan impliceert een toename van het verharde 

oppervlak met 11,24 ha in de uitbreidingszone.  

Het plangebied fungeert als een infiltratiezone die van belang is voor kwelstromen in 

lager gelegen gebieden ten westen van de uitbreidingszone53. De stroombanen tussen de 

insijpelingszone op het Kempisch Plateau (TAW 90 m) en de voet van het Plateau (TAW 

60-65 m) waar ze uitmonden in bronnen en kwelzones vormen het freatisch 

grondwatersysteem in de ruime omgeving van de uitbreidingszone. In de beekdalen komt 

het opwellen van dit grondwater overeen met een relatief sterke groei van 

kwelindicatoren.  De vennen ten westen van de uitbreidingszone liggen in de 

overgangszone tussen infiltratiegebied en kwelgebied. 

Door het verharden van de uitbreidingszone bestaat het risico dat de 

infiltratiemogelijkheden voor hemelwater beperkt worden waardoor de voeding van deze 

kwelstromen zou verminderen en verdroging zou optreden. In deze kwetsbare omgeving 

dient dit absoluut vermeden te worden. Actueel vormt verdroging ook al een knelpunt 

voor habitattypes 4010, 7140, 7150 en 91E0 van het habitatrichtlijngebied. Vandaar dat 

we bij de beoordeling van het effect van wijziging grondwatertafel het voorzorgprincipe 

van maximale infiltratie van zuiver hemelwater vooropstellen om de voeding van 

kwelstromen in de westelijke lager geleden gebieden niet te beïnvloeden. 

De zandige ondergrond en de diepe grondwatertafel ter hoogte van de uitbreidingszone 

zijn factoren die een goede infiltratie bevorderen. De dimensionering van de 

noodzakelijke infiltratiebekkens (met name het noodzakelijke volume en de noodzakelijke 

oppervlakte) werd bepaald door de voorwaarden uit de nieuwe hemelwaterverordening. 

Voor de bijkomende verharding van 11,24 ha dient de infiltratievoorziening minstens een 

volume van 2.810 m³ en een infiltrerend oppervlak van 4.496 m² te hebben. Om het 

noodzakelijke infiltratievolume en infiltratieoppervlak te realiseren, zijn er uiteraard 

meerdere combinaties van afmetingen mogelijk. Doordat zandbodems zeer goed 

doorlatend zijn, wordt verwacht dat een infiltratiebekken zeer goed zal functioneren en er 

voor de afwatering van de geplande verharding van de uitbreidingszone geen reden is 

om bijkomende infiltratiecapaciteit te overwegen bovenop de minima van de 

hemelwaterverordening. De uitbreidingszone zal echter opgehoogd worden, wat een 

                                                      
53 Het Klein Hengelhoef 1, 2 en 3 zijn drie vennen die tussen 800 en 1400 m van het plangebied zijn 

gesitueerd (Technum – Aeolus, 2002). 
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onzekerheid meebrengt over de infiltratiecapaciteit van de bodem na deze 

ophoogwerken. Daarom zijn maatregelen noodzakelijk om ook na de ophoging de 

infiltratiecapaciteit te garanderen. In de zones met infiltratievoorzieningen dient de 

aangevoerde grond dezelfde textuur te hebben als de actuele bodem in de 

uitbreidingszone om zo ook na ophoging de infiltratiecapaciteit te verzekeren. 

Om ervoor te zorgen dat de noodoverloop van de infiltratievoorziening slechts in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden (bij extreme buien) in werking treedt, kan ook een extra 

infiltratiecapaciteit worden overwogen. Dit kan door binnen de bufferzones 

infiltratievoorzieningen te voorzien met grotere volumes en oppervlaktes dan deze 

opgelegd door de nieuwe hemelwaterverordening.  

De noodoverloop van het infiltratiebekken zal worden aangesloten op de riolering. Bij 

extreme buien kan de riolering dan worden belast met hemelwater dat niet kan infiltreren. 

De riolering in de Transportlaan voert het water af in de richting van de Hengelhoefstraat. 

De overstorten in de Hengelhoefstraat zijn niet gelegen in SBZ-gebied. Als op 

projectniveau het inrichtingsplan definitief is en de dimensies van de 

infiltratievoorzieningen gekend, kan gekwantificeerd worden met welke terugkeerperiode 

de noodoverloop in werking zal treden en wat het exacte effect hiervan is op de 

overstorten.   

 

De mate van zoutaanrijking door het gebruik van strooizouten ten gevolge van de 

uitbreiding van H. Essers is niet gekend, maar kan geraamd worden op basis van het 

chloridegehalte vastgesteld in grondwaterwinningen waarbij het bodemtype vergelijkbaar 

is. De chloride- concentraties ten gevolge van het strooizoutgebruik binnen de 

uitbreidingszone worden geraamd op enkele tientallen mg/L. De procentuele bijdrage van 

het bedrijf van Essers ten opzichte van het huidige strooizoutgebruik in de omgeving, 

zoals op het bestaande wegennet zoals de E314 en de N726 is gering. Beide zijn drukke 

verkeersassen met langsgrachten die grotendeels in infiltratiegebied gelegen zijn. In 

vergelijking met het strooizoutgebruik op deze verkeersassen is het strooizoutgebruik 

binnen de uitbreidingszone beperkt. Strooizoutgebruik is enkel nodig op de interne 

wegen, niet ter hoogte van de parkeerzones en de laad- en loskades. Van de totale 

oppervlakte van de uitbreidingszone van 11,96 ha wordt maximaal 1,5 ha (12 %) 

bestrooid met dooizout. Het effect ten gevolge van het plan wordt daarom gering negatief 

geacht. Toch wordt het zoeken van een alternatief voor het gebruik van strooizout 

(bijvoorbeeld zand of ureum dooikorrels) als aanbeveling (niet strikt noodzakelijk op te 

nemen in de stedenbouwkundige voorschriften) voorgeschreven.  

In het plan-MER is gesteld dat in de stedenbouwkundige voorschriften horende bij het 

GRUP alle milderende maatregelen die nodig zijn om significant negatieve effecten op de 

grondwatertafel, op de grondwaterkwaliteit en de oppervlaktewaterkwaliteit als dwingend 

en strikt noodzakelijk zulllen worden opgenomen. Het betreft volgende milderende 

maatregelen: 

 Al het hemelwater dat terecht komt in de uitbreidingszone, zal worden afgeleid naar 

infiltratiebekkens. De infiltratievoorziening dient minstens een volume van 2.810 m³ en 

een infiltrerend oppervlak van 4.496 m² te hebben; 

 Voor het lozingspunt in het infiltratiebekken dient een slibvang en olieafscheider 

geplaatst te worden en degelijk onderhoud van het infiltratiebekken dient te worden 

gegarandeerd. 

 De bufferstrook moet  fysisch afgeschermd worden van de vrachtwagens die in de 

randzones zullen parkeren.  
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 De aangevoerde grond dient in de volgende zones dezelfde textuur te hebben als de 

actueel aanwezige zandbodems in de uitbreidingszone: 

 zones met infiltratievoorzieningen, 

 bufferstrook, 

 andere groenzones van de uitbreidingszone waar natuurontwikkeling wordt 

beoogd. 

 Binnen de bufferzone dienen maatregelen genomen te worden om bodemcompactie 

te vermijden. 

 Infiltratieproef uitvoeren na de ophoogwerken binnen de zone waar het 

infiltratiebekken wordt aangelegd. 

 Tijdens de exploitatiefase dienen bodembeschermende maatregelen genomen te 

worden. 

 

Daarnaast worden er ook aanbevelingen (niet strikt noodzakelijk op te nemen in de 

stedenbouwkundige voorschriften) geformuleerd die geen betrekking hebben op het plan: 

Het is aanbevolen een (voldoende werkzaam) alternatief te zoeken voor dooizout 

(bijvoorbeeld ureum dooikorrels).De te verwachten effecten op de waterhuishouding 

verbonden aan voorliggend plan worden door de bovenstaande maatregelen herleid tot 

verwaarloosbaar of gering negatief. Analoog zullen ook de effecten van het voorliggend 

plan op grond- en oppervlaktewaterafhankelijke fauna en flora in de omgeving van de 

uitbreidingszone herleid worden tot verwaarloosbaar of gering negatief. Zonder 

milderende maatregelen, wordt het effect als matig tot significant negatief effect 

beoordeeld. Voor de gedetailleerde beschrijving van de milderende maatregelen en de 

effectbespreking verwijzen we naar de Discipline Water. 

 

8.7.3.2 Rustverstoring  

8.7.3.2.1 Geluid 

Geluid kan verstorende effecten hebben op in het wild levende soorten. Zo kan geluid 

zorgen voor: (1) verandering van gedrag als gevolg van het niet goed kunnen 

waarnemen van de akoestische signalering van predators, (2) verandering in gedrag als 

gevolg van schrik- of vluchtreactie, (3) verandering in de fysiologie van een individu als 

gevolg van stress en (4) tijdelijke of permanente gehoorvermindering. Al deze 

veranderingen kunnen uiteindelijk sterke effecten hebben voor de populatiedynamiek en 

zo het voorkomen van de soort (Klein, 2008). 

Voor de beschrijving van de geluidsimpact wordt de toekomstige situatie (situatie in het 

jaar 2020 na uitbreiding) vergeleken met de referentiesituatie (situatie in het jaar 2020 

zonder planuitvoering). Het toegenomen wegverkeer van en naar de terreinen van 

Essers vormt tijdens de exploitatiefase de voornaamste bron van eventuele geluidshinder 

resulterend uit voorliggend plan. Voor de beschrijving van de impact t.g.v. het 

toegenomen verkeer (zowel vrachtwagens als personenwagens) wordt in de disciplines 

mobiliteit en geluid uitgegaan van het verkeer tijdens de ochtend- (tussen 7u en 9u) en 

avondspits (16u en 18u). In de discipline geluid wordt de gemiddelde geluidsbelasting 

gedurende 1h met de grootste verkeersbelasting tijdens de ochtend- en avondspits 

berekend (uitgedrukt als equivalent continue geluidsniveau gedurende 1h = LAeq,1h). 

Ook bij de bespreking van de geluidsverstoring in de discipline fauna en flora zal worden 

uitgegaan van deze equivalente geluidsniveaus gemiddeld bepaald voor het uur met de 
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hoogste verkeersbelasting tijdens de ochtend- en avondspits. Het betreft hier m.a.w. een 

‘worst case benadering’. 

Op basis van de verschilkaarten (Figuur 8.5.3en Figuur 8.5.4) kunnen we vaststellen dat 

er slechts een geringe en lokale toename is van het verkeersgeluid. De toename van het 

verkeersgeluid blijft beperkt tot maximaal 1,8 dB(A) langs de Transportlaan en tot 

maximaal 1,3 dB(A) langs de Wagemanskeel.  

In de discipline geluid wordt een impactzone afgebakend, waarbinnen de toename van 

het verkeersgeluid tijdens de ochtend- en avondspits 1 (t.h.v. de rode lijn op de 

onderstaande figuren) tot maximaal 2 dB(A) (wordt enkel vastgesteld op de weg zelf) 

bedraagt. Deze figuren worden hieronder hernomen.  

De impactzone langs de Wagemanskeel beperkt zich tot maximaal ca. 60 m (t.o.v. de as 

van de weg) aan weerszijden van de weg. Binnen deze impactzone wordt het effect van 

de verhoging van het verkeersgeluid in de discipline geluid omschreven als “matig 

negatief”. Merken we op dat deze impactzone rond de Wagemanskeel ook in de 

referentiesituatie al akoestisch verstoord is: in de referentiesituatie liggen de 

geluidsniveaus tijdens de ochtend- en de avondspits er al tussen de 60 en 75 dB(A). 

 

 

Figuur 8.7.1: Impactzone tijdens de ochtendspits 
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Figuur 8.7.2: Impactzone tijdens de avondspits 

 

Vergelijking tussen de geluidscontouren van 40, 45, 50 en 55 dB(A) in de 

referentiesituatie 2020 (volle lijn) en de toekomstige situatie 2020 (stippellijn) in het 

natuurgebied ten westen van de Wagemanskeel toont een verschuiving van de 

contouren ter grootte van maximaal 35 m verder naar het westen in het natuurgebied als 

gevolg van de uitbreiding (figuur 8.7.3 en Figuur 8.7.4). In andere natuurgebieden 

(bijvoorbeeld Hengelhoef ten noorden van de E314) zijn de verschuivingen tussen de 

geluidscontouren in de referentiesituatie 2020 en de toekomstige situatie 

verwaarloosbaar. 

 

 

Figuur 8.7.3 LAeq,1h tijdens de ochtendspits, vergelijking tussen de referentiesituatie 2020 (volle 

lijn) en de toekomstige situatie 2020 na uitbreiding van Essers (stippellijn) 
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Figuur 8.7.4 LAeq,1h tijdens de avondspits, vergelijking tussen de referentiesituatie 2020 (volle lijn) 

en de toekomstige situatie 2020 na uitbreiding van Essers (stippellijn) 

 

Het betreft hier een beperkte bijkomende rustverstoring in een gebied dat actueel al sterk 

akoestisch is verstoord door de aanwezigheid van het verkeersgeluid op de E314, de 

Wagemanskeel en het op- en afrittencomplex. Het actueel geluidsniveau tijdens de spits 

ligt in de omgeving van de uitbreidingszone in de referentiesituatie al tussen 45 dB(A) en 

55dB(A))54 en vaak hoger. Er worden dus in de referentiesituatie weinig tot geen 

kwetsbare soorten voor rustverstoring verwacht.  

De verstoring van het vrachtverkeer is jaarrond, dus ook tijdens het broedseizoen. De 

toename van de geluidshinder afkomstig van het vrachtverkeer is in hoofdzaak overdag 

relevant en is dus niet hinderlijk voor nachtactieve vleermuizen. 

 

Op basis van bovenstaande bevindingen en het gehanteerde beoordelingskader wordt 

het effect als gevolg van geluidsverstoring door de toename van het vrachtverkeer door 

uitbreiding van Essers als matig negatief effect beoordeeld. . Ook zonder de uitbreiding 

van Essers is de omgeving van het plangebied in de referentiesituatie 2020 reeds 

akoestisch verstoord door het wegverkeer op de omgevende infrastructuur (E314, op- en 

afrittencomplex, Wagemanskeel). Er dringen zich ten aanzien van dit milieueffect geen 

milderende maatregelen op.  

 

8.7.3.2.2 Lichthinder 

8.7.3.2.2.1 Inleiding 

Lichtverstoring kan verschillende effecten op fauna tot gevolg hebben (de Molenaar, 

2003). Algemeen kan er gesteld worden dat lichthinder, afhankelijk van de soort, kan 

leiden tot: 

 barrièrewerking en versnippering; 

 indirect verlies aan leefgebied door beperking van het ruimtegebruik; 

                                                      
54 Cfr. het beoordelingskader voor rustverstoring door geluid (§8.5.1.2). 
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 kwaliteitsvermindering van de leefgebieden. 

Eerst wordt kort ingegaan op de effecten van lichthinder voor de belangrijkste betroffen 

diergroepen (vleermuizen, andere zoogdieren, vogels, ongewervelden en amfibieën en 

reptielen). 

 

Vleermuizen 

Mogelijke indirecte effecten op vleermuizen zijn voor het voorgenomen plan vooral te 

verwachten door lichthinder.  

Wat lichthinder betreft, spelen voor vleermuizen een drietal factoren een rol: (1) 

vermijdingseffect van de verlichte zone door lichtschuwe soorten, (2) aanzuigeffect van 

insecten door verlichting en (3) waardevermindering van het omliggende biotoop door 

lichtverstrooiing.  

 

Andere zoogdieren 

Uit de studie van de Molenaar et al. (2003) bleek dat de meeste waargenomen 

roofdiersoorten, zoals Bunzing, Hermelijn en Vos, door verlichting worden aangetrokken. 

Er is geen statistisch significant verschil tussen het aantal passages in het licht en het 

donker aangetoond voor de soorten Egel, Haas en Ree en voor de als groep 

samengenomen muizen. Voor Muskusrat is er een aantrekkende werking van licht 

vastgesteld. Er moeten echter meer waarnemingen gedaan worden om een meer 

betrouwbare conclusie te kunnen formuleren. 

 

Vogels 

Uit de literatuur zijn volgende zaken m.b.t. verlichting en avifauna bekend (de Molenaar, 

2003; Natuurpunt Educatie & Preventie Lichthinder vzw, 2010): 

 ontregeling van de jaarcyclus (voortplanting en trek verschuiven in de tijd); 

 verstoring oriëntatie trekvogels, cirkelgedrag in verlichte gebieden werd 

waargenomen; 

 dagactieve vogels worden ook ’s nachts actief: verstoord bioritme, gebrek aan slaap; 

 beperking van de nestplaatskeuze (afname van de broedvogelstand); 

 verhoogd risico op aanvliegen met dood tot gevolg (is hier niet relevant, vooral bij 

hoge verlichte gebouwen, aanzienlijke raamoppervlakken en ook op trekroutes, 

bijvoorbeeld flatgebouwen aan de kust). 

 

Ongewervelden (de Molenaar, 2003; Natuurpunt Educatie & Preventie Lichthinder 

vzw, 2010) 

De aantrekking van insecten door licht wordt in feite veroorzaakt door een soort 

gezichtsbedrog, dat samenhangt met de bouw van het facetoog bij insecten. Insecten 

nemen naast een brandende lamp een donker gat waar. Terwijl ze zich daarheen 

begeven, verandert het gat van plaats omdat het facetoog bol is van vorm en duizenden 

lensjes omvat die met een lamp nooit allemaal tegelijk kunnen worden belicht. Terwijl een 

insect vliegt, worden andere delen van het facetoog belicht. Daardoor verandert het 

imaginaire zwarte gat zich van plaats. Insecten vliegen dus een soort fata morgana 

achterna, wat resulteert in een hectische vlucht. Insecten worden meer aangetrokken 

door blauw en wit licht, dan door geel licht. 
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De belangrijkste negatieve effecten van kunstlicht op insecten zijn de volgende: 

 vastgeraken in lichtarmaturen; 

 grotere kans op predatie door roofdieren (o.a. vleermuizen); 

 vliegen rond kunstlicht = verspilde tijd en energie, die ten koste gaat van voedsel 

zoeken of voortplanting (relevant gezien het korte leven van insecten). 

Insecten worden aangetrokken door wit en blauw licht, niet door geel licht. 

 

Amfibieën en reptielen 

In een onderzoek waar het effect van wegverlichting op amfibieën werd onderzocht, kon 

men besluiten dat er voor amfibieën geen statistisch verschil kon aangetoond worden 

tussen het aantal nachtelijke passages met verlichting en zonder verlichting (de Molenaar 

et al., 2003). De Molenaar et al. (2003) wijst er eveneens op dat het voor amfibieën, in 

het bijzonder voor padden, bekend is dat aantrekking optreedt bij uiterst geringe 

lichtintensiteit.  

 

8.7.3.2.2.2 Effecten ten gevolge van de uitbreiding van Essers 

In de effectbespreking wordt een onderscheid gemaakt tussen de verlichting op de 

bedrijfssite enerzijds, afkomstig van de vaste lichtpunten en de vrachtwagens die zich op 

de site bewegen, en de verlichting van de bijkomende vrachtwagens en auto’s op de 

omliggende wegen anderzijds. 

 

In de uitbreidingszone is er in de huidige situatie reeds een aanzienlijke lichtverstoring 

aanwezig, afkomstig van de verlichting van de huidige bedrijfssite. Vanuit ecologisch 

standpunt dient lichtverstoring afkomstig van de nieuwe uitbreiding naar het aangrenzend 

natuurgebied te worden vermeden, in het bijzonder aan de westkant. Aan de noordzijde 

is minimaliseren van de lichtverstoring ook sterk aangewezen. Daar ligt weliswaar de 

E314, die de uitbreidingszone scheidt van de rest van het habitatrichtlijngebied, maar kan 

het minimaliseren van de verlichting aan de kant van Essers de verbindingsfunctie van 

deze zone voor vleermuizen ten goede komen. Milderende maatregelen om de 

lichthinder te vermijden, dringen zich op. 

Wat de vaste lichtpunten op de site betreft, dient dit te gebeuren door maatregelen aan 

de bron en kan dit vrij gemakkelijk door het toepassen van de principes van “goed 

verlichten”. Hierbij dient in eerste instantie nagegaan te worden of bepaalde zones niet 

kunnen worden verlicht. Daarnaast dragen ook een betere inplanting, de gebruikte 

lichtarmaturen en de golflengte van het licht bij tot een mildering van de negatieve 

effecten.  

Wat de lichten van de vrachtwagens op de site betreft, zal de lichthinder voor het 

natuurgebied rondom de uitbreidingszone gemilderd worden door aanplanting van een 

gelaagd groenscherm met autochtone en standplaatsgeschikte bomen en struiken in de 

bufferstrook binnen de uitbreidingszone. Gegeven (1) de voedselarme bodem, (2) de 

habitus van de typische struik- en boomsoorten55, (3) het hoogteverschil tussen het 

industrieterrein en het aangrenzende habitatrichtlijngebied/natuurgebied enerzijds en (4) 

de beoogde natuurwaarden en beoogde functies voor natuur (verbinding / leefgebied) in 

de resterende delen van het habitatrichtlijngebied / natuurgebied anderzijds, wordt een 

                                                      
55

 Zomereik, Lijsterbes, Sporkehout, berk in de boomlaag en Lijsterbes, Sporkehout, Jeneverbes en Hazelaar in 
struiklaag als typische soorten voor habitattype 9190 naar T’jollyn et al. (2009). 
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minimale breedte van 10m als uitgangspunt vooropgesteld voor het groenscherm. 

Het betreft de breedte van de effectief te beplanten zone.  Eventuele bermen met lage 

vegetatie tussen de visuele buffer en de recreatieve paden zijn hier niet inbegrepen. Het 

groenscherm moet in de breedte opgebouwd zijn uit minstens 3 rijen struiken en 

minstens 3 rijen hoogstammige bomen. 

In het noordelijke deel van de bufferstrook, parallel aan de E314, geldt dit 

uitgangspunt ook om te komen tot een goede buffering. Alleen kan dit in deze noordelijke 

zone plaatselijk smaller worden dan 10m, met een absoluut minimum van 5m (d.w.z. 

minimaal 2 rijen struiken en 1 rij opgaande bomen), wanneer een breder groenscherm 

zou impliceren dat hier een groter deel van het beboste natuurgebied / 

habitatrichtlijngebied moet worden ingenomen voor het realiseren van de visuele 

groenbuffer. Aan de noordzijde van de uitbreidingszone is het resterend natuurgebied / 

habitatrichtlijngebied veel smaller (30-tal m) dan aan de westzijde (100-tal m) en ligt de 

snelweg nog tussen de uitbreidingszone en de rest van het habitatrichtlijngebied in. 

Minimalisatie van de lichthinder moet daar in de eerste plaats worden beoogd in functie 

van het waarborgen van de verbindingsfunctie van het resterend natuurgebied. 

Een visuele buffer die in hoofdzaak uit bladverliezende soorten bestaat, zal vooral in het 

groeiseizoen effectief zijn. Merken we op dat de periode van vleermuis- en 

insectenactiviteit en het broedseizoen – die algemeen wordt beschouwd als periode 

waarin de typische vogels van de in de omgeving aanwezige biotopen (bos, bosrand, 

heide) zeer gevoelig zijn voor verstoring - samenvalt met het groeiseizoen wanneer de 

bufferende werking van een dergelijke loofhoutaanplant net het hoogst is. 

 

Het betreft hier strikt noodzakelijke maatregelen die opgenomen dienen te worden in de 

stedenbouwkundige voorschriften voor de uitbreiding.  

Hieronder volgt eerst een algemene bespreking van de principes van goed verlichten en 

het gebruik van amberkleurige verlichting, daarna volgt een praktische invulling van 

deze principes gebaseerd op de actuele verlichting van de bestaande site. 

 

De principes van goed verlichten impliceren: 

 Enkel verlichten waar nodig (bijvoorbeeld verlichting op een mast met enkel 

neerwaartse verlichting en geen horizontale verlichting); 

 Enkel neerwaartse verlichting; 

 Enkel verlichten wanneer nodig; 

 Geen onnodig sterke lichtbronnen; 

 Geen verblindende richtingen gebruiken. 

Om er ook voor te zorgen dat enkel datgene verlicht wordt wat moet verlicht worden, 

wordt als bijkomende eis vooropgesteld dat de armaturen zo laag mogelijk boven het 

maaiveld gehouden dienen te worden. Daarnaast dienen de armaturen te voldoen aan 

de strengste klasse volgens CEN (European Committee for Standardization) (klasse 

G6), welke de mate verstorende verblinding en/of onderdrukking van hinderlijk strooilicht 

(verblindingsgraad) zoveel mogelijk beperken. Klasse G6 betekent volgende maximale 

lichtsterktes, bij de gegeven richtingen: 

 Bij 70°: 350 cd/klm 

 Bij 80°: 100cd/klm 

 Bij 90°: 0 cd/klm 

 Boven 90°: 0 cd/klm 
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Het is bekend dat de golflengte van de verlichting ook een belangrijke rol speelt. Zo 

worden insecten veel minder aangetrokken door geel licht i.p.v. door wit en blauw licht. 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat amberkleurige verlichting voor Meervleermuis, 

die gekend is als een zeer lichtgevoelige soort (Kuijper et al., 2008), niet als storend 

wordt ervaren. Amberkleurige verlichting heeft het voordeel dat het voldoende resolutie 

en contrast levert voor het menselijk oog (gevoeligheid menselijk oog voor de golflengte 

is voldoende groot) en tegelijk door vleermuizen veel minder goed wordt waargenomen 

(gevoeligheid vleermuisoog voor de golflengte is laag). Amber heeft een hoge Human / 

BAT Response Ratio56. Door te kiezen voor amberkleurige verlichting zal de verstoring 

voor lichtgevoelige vleermuissoorten57 ook worden geminimaliseerd tijdens de periodes 

dat de verlichting is aangeschakeld.  

Wat de toekomstige verlichting van de uitbreidingszone betreft, dient de westelijke 

zone van de uitbreidingszone die grenst aan het habitatrichtlijngebied zoveel mogelijk 

onverlicht te blijven. Indien verlichting toch noodzakelijk blijkt, moet de plaatsing van de 

verlichting en de gebruikte armaturen zodanig worden gekozen dat er geen verstrooiing 

is van verlichting tot in het habitatrichtlijngebied. Indien verstrooiing tot in het 

habitatrichtlijngebied niet volledig uit te sluiten is, moet gekozen worden voor 

amberkleurige verlichting (zie hiervoor). 

Ook in de rest van de uitbreidingszone moet enkel verlicht worden waar en wanneer 

nodig en bij de plaatsing van de verlichting en de gebruikte armaturen dient de 

lichtverstrooiing naar de omgeving toe zoveel mogelijk te worden vermeden. Door 

gebruik van tijdsklokken of bewegingsdetectoren zou een deel van de verlichting tijdelijk 

uitgeschakeld kunnen worden. 

 

Indien de hierboven voorgestelde milderende maatregelen in acht worden genomen, 

zowel wat de aanpak van de verlichting aan de bron als wat de realisatie van een visueel 

groenscherm in de bufferstrook binnen de uitbreidingszone betreft, kunnen de effecten 

inzake lichtverstoring afkomstig van de uitbreiding van de bedrijfssite van Essers op het 

natuurgebied ten westen ervan als verwaarloosbaar worden beoordeeld. Zonder 

milderende maatregelen, wordt het effect van lichthinder als matig tot significant negatief 

effect beoordeeld.  

 

Ook het bijkomend verkeer op de bestaande wegen zorgt voor extra bewegende 

lichtbronnen, weliswaar op een vast tracé en op een beperkte hoogte boven de weg, 

mogelijks met bijkomende verstoring tot gevolg voor lichtgevoelige diersoorten in de 

omgeving.  

Vooral het verkeer op de Wagemanskeel, naast het natuurgebied, is hierbij relevant. We 

merken op dat spreiding van het bijkomend vrachtverkeer continu verloopt, maar wel 

drukker is overdag en tijdens de avond, en met beperkte drukte tijdens de nacht. Er wordt 

ook uitgegaan van het feit dat 40% van de bijkomende werknemers zal werken volgens 

                                                      

56 Human/ BAT Response Ratio=  (Human response)/(BAT response). De Human / BAT Response Ratio 

bedraagt 45,0 voor amber; 8,0 voor warm wit en 5,3 voor groen (Limpens & Veltman, 2012). 

57 Van de vleermuissoorten die tot doel gesteld worden in het habitatrichtlijngebied zijn vooral 

Watervleermuis en Franjestaart gevoelig voor lichtverstoring en in mindere mate (enkel op hun vliegroutes, 

niet in hun jachtgebieden) Ruige dwergvleermuis en Laatvlieger. 
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een ploegenstelsel, met bijkomende verlichting afkomstig van personenwagens tijdens de 

donkere uren tot gevolg.  

Rekening houdend met het feit dat (1) er actueel reeds verkeer is op de Wagemanskeel 

wanneer het donker is, (2) het verlichting betreft op een vast tracé en op een beperkte 

hoogte boven de weg, (3) het zwaartepunt van de toename van het bijkomend vracht- en 

personenverkeer vooral overdag ligt en de rand van het natuurgebied ten westen van de 

Wagemanskeel bebost is tussen de rotonde en het op- en afrittencomplex (waar de 

sterkste stijging van de verkeersintensiteit wordt verwacht), wordt het effect van 

lichtverstoring afkomstig van het bijkomend verkeer op de Wagemanskeel als gering 

negatief beoordeeld. 

 

Wat de resterende zone natuurgebied betreft, is het vooral ten aanzien van de 

westelijke zone natuurgebied van belang dat de lichthinder wordt geminimaliseerd. Aan 

de noordzijde ligt de snelweg immers nog tussen de uitbreidingszone en de rest van het 

habitatrichtlijngebied in. Maar ook aan de noordkant zal de potentiële verbindingsfunctie 

van het resterend natuurgebied voor o.a. vleermuizen hoger zijn, wanneer deze strook 

al minstens aan de kant van H.Essers niet wordt verlicht. 

De aanplant van autochtone, streekeigen en standplaatsgeschikte bomen en struiken in 

de bufferstrook binnen de uitbreidingszone is van groot belang. Dit is in eerste instantie 

om de lichthinder van de vrachtwagens te milderen tijdens het groeiseizoen, naast 

visuele hinder overdag, aangezien de vaste lichtpunten op de site maximaal aan de 

bron moeten worden aangepakt. Deze visuele groenbuffer moet gelaagd, voldoende 

hoog, dicht en breed zijn opdat het zijn functie als visueel scherm goed kan vervullen. 

Concreet betekent dit dat een minimale breedte van 10m als uitgangspunt 

vooropgesteld wordt voor het groenscherm. Het betreft de breedte van de effectief te 

beplanten zone, eventuele bermen met lage vegetatie tussen de visuele groenbuffer en 

de recreatieve paden zijn hier niet inbegrepen. Dit groenscherm moet in de breedte 

opgebouwd zijn uit minstens 3 rijen struiken en minstens 3 rijen hoogstammige bomen. 

 

We merken wel op dat het zwaartepunt moet liggen op het aanpakken van de verlichting 

aan de bron, actueel werd vastgesteld dat het licht vanuit de bestaande bedrijfssite (zie 

onderstaande figuur) momenteel op sommige plaatsen tot 250 m ver doordringt in het 

bos. 

 

Figuur 8.7.5 De verlichting op de bestaande bedrijfssite veroorzaakt actueel veel verstrooiing naar 

de omgeving toe. 
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8.7.3.2.3 Andere visuele hinder 

De vrachtwagenbewegingen op de site kunnen, los van lichthinder ‘s nachts, ook 

visuele hinder met zich meebrengen voor fauna overdag. We beoordelen dat het effect 

op het omliggende natuurgebied hiervan beperkt zal zijn, op voorwaarde dat een 

groenscherm met standplaatsgeschikte, autochtone en streekeigen bomen en struiken 

wordt aangeplant in de bufferstrook rondom het volledige plangebied. Dit groenscherm 

moet voldoende breed, hoog en dicht zijn. Zo’n gelaagd loofhoutscherm is vooral effectief 

tijdens het groeiseizoen. Dit valt samen met het voortplantingsseizoen, waarbinnen heel 

wat soorten het gevoeligst zijn voor verstoring (bijvoorbeeld broedvogels). Op 

voorwaarde dat een dergelijk groenscherm wordt aangeplant, worden geen of 

verwaarloosbare effecten verwacht vanwege visuele hinder op het omliggende 

natuurgebied door de activiteiten op de bedrijfssite zelf. 

 

Specifiek wat de visuele hinder betreft afkomstig van het verkeer dat via de 

Wagemanskeel het natuurgebied passeert, wordt in de discipline mobiliteit gesteld dat er 

per weekdag 240 extra vrachtwagenbewegingen zullen zijn op de Wagemanskeel 

(tussen het op- en afrittencomplex en de rotonde) na de uitbreiding van Essers. Ook het 

aantal personenwagens zal toenemen, aangezien 230 arbeiders en bedienden bijkomend 

op de site zullen worden te werk gesteld. Dit geeft aanleiding tot een toename van de 

verkeersintensiteiten op de Wagemanskeel (tussen het op- en afrittencomplex en de 

rotonde) van 170 pae/u58 in de ochtendspits en 180 pae/u tijdens de avondspits, of in 

beide gevallen een toename van zo’n 13% t.o.v. de verkeersintensiteit in de 

referentiesituatie. 

Gezien het feit dat de verkeersintensiteiten in de referentiesituatie al hoog zijn (1300 

pae/u tijdens de ochtendspits en 1360 pae/u tijdens de avondspits) en de rand van het 

natuurgebied bebost is tussen de rotonde en het op- en afrittencomplex (waar de sterkste 

stijging van de verkeersintensiteit wordt verwacht), verwachten we dat de toename van 

de verkeersintensiteit op de Wagemanskeel slechts een gering negatief effect zal hebben 

wat de visuele hinder op het aangrenzende natuurgebied betreft. Milderende 

maatregelen dringen zich voor deze effectgroep niet op.  

 

8.7.3.3 Verzuring en vermesting 

8.7.3.3.1 Inleiding 

Verzuring ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen 

zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden. Deze gassen reageren met zuurstof en 

waterdamp tot onder andere salpeterzuur en zwavelzuur. Wanneer deze verbindingen na 

afzetting op de bodem of planten verzurend werken, spreekt men van verzurende 

depositie.  

 

Vermesting ontstaat door verontreiniging van de lucht met ammoniak en stikstofoxiden, 

hierdoor komen meer voedingsstoffen voor de planten ter beschikking. Ze hebben een 

vermestende werking op de groeiplaatsen, waardoor kwalificerende habitattypen of 

leefgebieden van kwalificerende soorten in kwaliteit achteruitgaan en mogelijk zelfs 

verdwijnen. Zo is vergrassing en vervilting van soortenrijke graslanden of heidevegetaties 

                                                      
58 pae/u staat voor personenauto equivalent per uur, hierbij wordt één vrachtwagen beschouwd als 

equivalent aan twee personenwagens. 
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een typisch gevolg van atmosferische stikstofdepositie, wat kan resulteren in het 

verdringen van bijzondere soorten en in een afname van de biodiversiteit. 

Verzuring en vermesting spelen beide een belangrijke rol in de verstoring van 

ecosystemen. Zo verliezen bossen aan vitaliteit, vergrast de heide, vermindert de 

diversiteit aan plant- en diersoorten, verzuren meren, worden visbestanden aangetast en 

raakt het grondwater verontreinigd (VMM, 2014).  

Gezien het belang van vermesting en verzuring op de Europese habitats en soorten, is 

de Vlaamse overheid is momenteel bezig met het uitwerken van een Programmatorische 

Aanpak Stikstof (PAS) voor de NATURA 2000-gebieden die belangrijke gevolgen zal 

hebben voor het bestaande milieuvergunningenbeleid. 

 

8.7.3.3.2 Toegepaste methodiek depositieberekening i.h.k.v. het plan-MER Essers 

De uitbreiding van Essers impliceert een toename van het vrachtverkeer in de 

uitbreidingszone en de omgeving. We gaan ervan uit dat andere emissies van stoffen die 

kunnen leiden tot verzuring of vermesting niet zullen optreden (Essers is een logistiek 

bedrijf, met vrachtverkeer als voornaamste bron van luchtvervuiling) of zodanig zullen 

gemilderd worden (o.a. temperatuurregeling hallen), dat hun effect op fauna en fora te 

verwaarlozen zal zijn (zie Discipline Lucht). Om de effecten van de uitbreiding van Essers 

op de natuurwaarden in de omgeving van de uitbreidingszone na te gaan, zal bijgevolg 

enkel rekening worden gehouden met de verzurende deposities afkomstig van 

stikstofoxiden. Het zijn namelijk stikstofoxiden die voornamelijk afkomstig zijn van het 

wegverkeer (transport), terwijl voor ammoniak de landbouw de belangrijkste bron van 

uitstoot is en zwaveloxiden afkomstig zijn van verbrandingsprocessen van fossiele 

brandstoffen door voornamelijk de huishoudens, de industrie en de energie. Via het 

IFDM-Traffic model voor verkeersemissies werden de immissiebijdragen door het 

toegenomen vrachtverkeer ten gevolge van de uitbreiding van Essers in de toekomstige 

situatie 2020 bepaald, het resultaat hiervan wordt uitgedrukt als immissies NO2 (µg/m³). 

Voor wegverkeer wordt de verhouding NO2/NOx in het dispersiemodel IFDM-traffic 

rechtstreeks doorgerekend.  

 

Verzurende depositie kan opgesplitst worden in natte en droge depositie. De totale 

verzurende depositie is de som van de natte en droge depositie. 

De droge depositie wordt berekend door de depositiesnelheid voor een bepaalde 

polluent te vermenigvuldigen met de luchtconcentratie voor die polluent. De 

depositiesnelheid blijkt, afhankelijk van de polluent, onder meer afhankelijk van het 

vegetatietype. Op basis van verschillende literatuurgegevens gaat de VMM (2014) uit van 

een gemiddelde depositiesnelheid voor NO2 van 0,25 cm/s voor alle vegetatietypes. 

De natte depositie wordt bepaald door de neerslaghoeveelheden en de concentratie van 

een bepaald polluent in de neerslag. Hogere neerslaghoeveelheden geven over het 

algemeen hogere natte deposities, omdat de depositie wordt berekend door de 

concentratie en de neerslaghoeveelheid te vermenigvuldigen. Deze stijging is echter niet 

lineair omdat de concentratie over het algemeen daalt bij grote neerslaghoeveelheden. In 

het kader van het voorliggend plan werd geen inschatting gemaakt van de verwachte 

neerslaghoeveelheden en de polluentenconcentraties in de neerslag, vandaar dat enkel 

met de droge depositie wordt gewerkt. Merken we hier wel op dat we te maken hebben 

met een onderschatting van de werkelijke depositie, hier zal op gepaste wijze met 

worden omgegaan bij de beoordeling van de significantie. 
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Samengevat kunnen we stellen dat de immissies van de stikstofoxiden, uitgedrukt in µg 

NO2/m³, werden omgezet naar droge stikstofdeposities, uitgedrukt in kg N/(ha.jaar), 

uitgaande van een gemiddelde droge depositiesnelheid van 0,25 cm/s voor alle 

vegetatietypes (VMM, 2014)59, om zo de effecten van verzuring en vermesting op de 

Europese habitattypes te kunnen inschatten. Dit zal gebeuren door een toets van het 

maximum van de gemiddelde droge stikstofdepositie per habitattype gelegen in het 

habitatrichtlijngebied te wijten aan het toegenomen vrachtverkeer gerelateerd aan de 

uitbreiding van Essers aan de kritische depositiewaarden van de in de omgeving van de 

uitbreidingszone aanwezige Europese habitattypes. Ook zal worden nagegaan of in de 

huidige toestand en voor de referentiesituatie 2020 de kritische depositiewaarden van de 

habitattypes gelegen binnen habitatrichtlijngebied in de omgeving van de 

uitbreidingszone al worden overschreven. 

 

8.7.3.3.3 Kritische stikstofdepositiewaarden per habitattype 

Met de term “kritische depositiewaarde voor stikstof wordt de grens bedoeld waarboven 

het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van de habitat significant wordt 

aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische 

stikstofdepositie” (T’jollyn et al., 2009). 

 

In 2013 werd een analyse uitgevoerd door het INBO (Hens & Neirinck, 2013) waarin werd 

nagegaan of de kritische depositiewaarden (KDW) uit het Alterra-rapport ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van 

Natura 2000’ uit 2012 (van Dobben et al., 2012) konden worden gebruikt in Vlaanderen. 

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van concrete (unieke) kritische 

depositiewaarden voor stikstof voor de Natura 2000-habitattypen en de 

(stikstofgevoelige) overige leefgebieden van soorten die in Natura 2000-gebieden worden 

beschermd. De methode om tot een concrete (unieke) KDW per habitattype of leefgebied 

te komen, is als volgt samengevat: 

 per habitat wordt bepaald of er een door de UNECE (United Nations Economic and 

Social Council) in 2010 vastgestelde empirische KDW-range beschikbaar is; zo ja, 

dan wordt deze range gepreciseerd tot een concrete KDW met behulp van 

modeluitkomsten en (zonodig) deskundigenoordeel; 

 als er geen empirische KDW-range beschikbaar is, is de gemiddelde modeluitkomst 

voor dat type bepalend voor de KDW; 

 als er ook geen modeluitkomst beschikbaar is, is een (onderbouwd) 

deskundigenoordeel bepalend voor de KDW. 

Uit de analyse van het INBO bleek dat het de beste keuze was om de Nederlandse 

kritische depositiewaarden (van Dobben et al., 2012) over te nemen om zo op korte 

termijn gefundeerde habitattype-specifieke kritische depositiewaarden voor stikstof vast 

te stellen die in het IHD-beleid als grenswaarden moeten gehanteerd worden. Verder 

onderzoek om de kritische lasten/depositiewaarden te verfijnen in Vlaanderen is lopende 

op het INBO.  

                                                      
59 µg NO2/m³ * 0,0025 m/s * 360 s/h * 24 h/dag * 365 dagen/jaar * 10000 m²/ha * 10-9 kg/µg * 

14

14+2∗16
 = kg 

N/(ha.jaar) 
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In Vlaanderen was de habitatkaart versie 5.2 (INBO) tijdens de opmaak van het plan-

MER eind juni 2014 de best beschikbare weergave van de actuele situatie wat betreft de 

aanwezigheid van Europese habitattypes. 

 

8.7.3.3.4 Toets t.o.v. de kritische depositiewaarden voor stikstof 

Tabel.51 geeft een overzicht van de aanwezige habitattypes in deelgebied 3 ‘Teut-

Tenhaagdoornheide’ van het habitatrichtlijngebied BE2200031 met hun oppervlakte en 

de kritische depositiewaarde voor stikstof volgens van Dobben et al. (2012). Daarnaast 

staat ook aangegeven hoeveel 3% van de kritische depositiewaarde bedraagt (ABO, 

2011).  Aan deze waarde zal worden getoetst om te beoordelen of de effecten van het 

bijkomend vrachtverkeer door uitbreiding van Essers al of niet als verwaarloosbaar 

kunnen worden beschouwd.  

De extra stikstofdepositie veroorzaakt door het bijkomend vrachtverkeer als gevolg van 

de uitbreiding van Essers werd berekend per habitattype binnen het habitatrichtlijngebied 

in de omgeving van de uitbreidingszone (zie studiegebied Discipline Lucht). Per 

habitatvlek werd de gemiddelde stikstofdepositie berekend te wijten aan het bijkomend 

vrachtverkeer. Vervolgens werd voor alle habitatvlekken behorend tot een bepaald 

habitattype de maximale gemiddelde stikstofdepositie bepaald.
60 

Uit Tabel.51 volgt dat 

voor alle habitattypes de maximale gemiddelde stikstofdepositie van Essers zich ver 

onder de 3%-waarde van de kritische depositiewaarden van het habitattype in kwestie 

bevindt. Zoals eerder vermeld, hebben we echter te maken met een onderschatting van 

de depositiewaarden, aangezien hier enkel de droge depositie werd berekend o.b.v. de 

immisieresultaten van het IFDM Traffic model. Om ook de natte stikstofdepositie in 

rekening te brengen, kunnen we de waarden voor droge stikstofdeposite 

vermenigvuldigen met een factor 1,561 om zo de totale stikstofdepositie te benaderen. 

We zien dat ook na het toepassen van deze correctiefactor de stikstofdepositie 

verbonden aan het bijkomend vrachtverkeer ver onder de 3% van de kritische 

depositiewaarden van de habitattypes ligt. Merken we op dat de bekomen 

depositiewaarden verbonden aan het bijkomend vrachtverkeer zo laag zijn, dat ze 

vermoedelijk in de buurt van de modelleringsfout (door aannames etc.) zijn komen te 

liggen. Dit verklaart de negatieve waarde in Tabel.51 ter hoogte van het habitattype 4010. 

 

In de laatste kolom van Tabel.51 staat de totale vermestende achtergronddepositie in 

Vlaanderen. Dit is de som van de droge en natte deposities van NOy en NHx (uitgedrukt 

in kg N/ha.jaar), berekend door de VMM via het VLOPS-model62 (versie Vlops13). De 

                                                      
60 Achterliggende redenering is hier: opteren voor een worst case aanpak door de gemiddelde 

stikstofdepositiewaarde te nemen van de habitatvlek die de hoogste depositie ondervindt van alle 

habitatvlekken behorend tot eenzelfde habitattype. 

61 Deze correctiefactor werd bepaald op basis van de verhouding tussen de droge en natte 

stikstofdepositiewaarden in het meetstation Maasmechelen in 2012 (gegevens afkomstig van het VMM 

depositiemeetnet voor verzuring, 2012), de natte depositie bedroeg ongeveer de helft van de droge 

depositie. 

62 Het VLOPS-model staat voor Vlaamse versie Operationeel Prioritaire Stoffenmodel en is een atmosferisch 

transport- en dispersiemodel dat concentraties en deposities berekent uitgaande van: 

 emissiegegevens van puntbronnen en oppervlaktebronnen; 

 een meteorologische statistiek; 
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actueel meest recent beschikbare gegevens voor stikstofdepositie in Vlaanderen gaan uit 

van emissiegegeven van 2010 gecombineerd meteogegevens van 2012 van de 

Nederlandse regio’s Noord-Brabant, Veluwe en Twente63. De depositiewaarden zijn 

beschikbaar per kilometerhok (per gridcel van 1km op 1km) en werden geïnterpoleerd in 

GIS zodat een rasterbeeld met hetzelfde bereik als het studiegebied van de Discipline 

Lucht werd bekomen. De gemiddelde waarden voor de totale vermestende 

achtergronddepositie werden berekend per habitattype. Deze waarden kunnen direct 

vergeleken worden met de kritische depositiewaarden voor stikstof van de habitattypes, 

zoals bepaald in Dobben et al. (2012). We zien dat de totale vermestende 

achtergronddepositie, behalve voor het habitattype 91E0, de kritische depositiewaarde 

van de habitattypes in de omgeving van de uitbreidingszone overschrijdt. 

De ingeschatte totale stikstofdepositie ten gevolge van het extra vrachtverkeer gekoppeld 

aan de uitbreiding van Essers is verwaarloosbaar klein t.o.v. de totale vermestende 

achtergronddepositie (vergelijking van de twee laatste kolommen uit Tabel.51). 

We mogen concluderen dat er geen of verwaarloosbare negatieve effecten van verzuring 

en vermesting op de Europese habitattypes binnen het habitatrichtlijngebied in de 

omgeving van de uitbreidingszone zullen optreden door de stikstofdeposities als gevolg 

van het toegenomen wegverkeer na de uitbreiding van Essers. Er dringen zich geen 

milderende maatregelen op voor deze effectgroep.  

 

Tabel.51 Vergelijking van de N-depositie als gevolg van het toegenomen vrachtverkeer verbonden 

aan de uitbreiding van Essers met de kritische depositiewaarden (KDW) per habitattype (van 

Dobben et al., 2012) 

Habitat-
type 

Opper-
vlakte 
(ha) 

KDW voor N 
(kg N/(ha.jaar)) 

naar van Dobben 
et al, 2012 

3% van de KDW 
voor N 

(kg N/(ha.jaar)) 

Droge N-
depositie ten 

gevolge 
bijkomend 

vrachtverkeer 
Essers 

(kg N/ha.jaar) 

Inschatting totale 
N-depositie (nat 

en droog) ten 
gevolge 

bijkomend 
vrachtverkeer 

Essers (kg 
N/ha.jaar) 

Totale 
vermestende 

achtergronddepo
sitie Vlaanderen 

(VLOPS) 
(kg N/(ha.jaar)) 

2310 0,66 15 0,45 0,02 0,02 25,64 

4010 1,37 11* 0,33 -0,01 -0,01 21,66 

4030 56,35 15 0,45 0,06 0,09 20,96 

9120 1,37 20 0,60 0,01 0,02 22,11 

9190 13,19 15 0,45 0,01 0,02 21,50 

91E0 35,93 26 0,78 0,03 0,05 21,63 

Ook de totale vermestende achtergronddepositie (NOx + NHy) wordt weergegeven ter vergelijking met de 

KDW.  

* Voor het habitattype 4010 wordt de KDW van het habitattype in laagveengebied gebruikt, aangezien de 

habitatvlekken deels op veenbodems zijn gelegen volgens de bodemkaart. 

 

                                                                                                                                                                                

 gegevens over het receptorgebied. 

De emissiegegevens worden aangeleverd door bedrijven of zijn gebaseerd op ramingen en/of 

emissiemodellen (bijvoorbeeld verkeer). De meteogegevens zijn afkomstig van meteomasten. Na validatie 

en eventueel kalibratie met meetgegevens, zet GIS-software de resultaten om tot kaartmateriaal. De 

emissies worden opgedeeld in 45 sectoren voor Vlaanderen en 10 sectoren buiten Vlaanderen. 

63 Momenteel bestaat er geen specifieke Vlaamse meteo input voor Vlops. 
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8.7.4 Netwerkeffecten 

8.7.4.1 Mogelijke natuurverbindingsfunctie van de uitbreidingszone 

De uitbreidingszone maakt deel uit van een beboste zone, die door de drukke 

Wagemanskeel en de E314 afgescheiden is van de rest van het habitatrichtlijngebied. De 

beboste zone waar de uitbreidingszone deel van uitmaakt, inclusief halfopen delen naast 

de E314 is slechts zo’n 18,5 ha groot en is volledig omgeven door harde infrastructuur en 

de bestaande bedrijfssite van Essers. De uitbreidingszone is actueel geen geschikt 

leefgebied voor verstoringsgevoelige soorten en voor soorten met een grote, 

aaneengesloten oppervlaktebehoefte, omwille van de kleine oppervlakte, de geïsoleerde 

ligging en de kleine oppervlakte/omtrekverhouding met als gevolg daarvan een 

belangrijke invloed van randeffecten (geluidshinder, lichthinder). 

De geïsoleerde ligging van het gebied maakt dat het actueel geen noemenswaardige 

verbindingsfunctie kan worden toegeschreven. Mogelijks spelen de noordelijke rand van 

de uitbreidingszone en de bermen langsheen het bestaande fietspad wel een rol voor de 

verplaatsing van terrestrische soorten (waaronder insecten zoals Spaanse vlag). Via de 

bermen van de E314 staat de SBZ-H in verbinding met o.a. de SBZ BE2200035 

‘Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek’. 

De Wagemanskeel is ter hoogte van de uitbreidingszone langs beide zijden omgeven 

door beboste bermen die deel uitmaken van een groter bosgeheel (weliswaar een relatief 

klein bosoppervlak ter hoogte van de uitbreidingszone), maar de brug over de E314 

wordt beschouwd als een zeer moeilijk te overbruggen barrière voor niet-vliegende 

soorten.  

De groene bermen van de Transportlaan zijn naast de bedrijventerreinen redelijk smal en 

onderbroken en lijken bijgevolg minder geschikt voor de verplaatsing van soorten. De 

onderdoorgang onder de E314 is breed en onverlicht en laat passage van soorten toe 

(bijvoorbeeld vleermuizen). 

De uitbreidingszone wordt van de natuurverbinding via het kolenspoor gescheiden door 

harde infrastructuur en bedrijventerrein.  

Op basis van het bovenstaande kunnen we stellen dat de actuele verbindingswaarde van 

de uitbreidingszone en de nabije omgeving beperkt is en zich vooral situeert ter hoogte 

van de bermen en bosrand langsheen het fietspad en  de zones grenzend aan de 

bermen langs de E314. 

 

8.7.4.2 Versnippering 

Door inname van de uitbreidingszone zal het bestaand natuurgebied tussen de E314, de 

Wagemanskeel en de bedrijfssite van Essers herleid worden van een 18,5-tal ha tot een 

kleine 7 ha. Dit impliceert een verdere versnippering van het gebied met nog meer 

randeffecten op het resterend natuurgebied tot gevolg.  

Er wordt verwacht dat de resterende westelijke zone natuurgebied van ca 100 m breed 

tussen de Wagemanskeel en het bedrijventerrein van Essers nog zal dienen als passage 

voor soorten, maar minder geschikt zal worden als leefgebied voor soorten, zelfs voor 

minder verstoringsgevoelige soorten. Voor de ca 30 m brede zone tussen de E314 en het 

bedrijventerrein van Essers (noordelijke resterende zone natuurgebied) wordt verwacht 

dat zij haar verbindingsfunctie zal blijven behouden, op voorwaarde dat het juiste beheer 

gericht op de aanwezige soorten wordt ingesteld. 
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Westelijke resterende zone natuurgebied  

Het gaat hier om een zone van ongeveer 100 m breed tussen de uitbreidingszone en de 

Wagemanskeel. Deze actueel beboste zone moet behouden en bebost blijven, met 

uitzondering van de ruimte nodig voor de verlegging van het fietspad en ruiter- / 

mountainbikepad en voor een goed ontwikkelde mantelzoomvegetatie en soortenrijke 

graslandvegetatie met oog op het creëren van een verbinding voor o.a. ongewervelden, 

zoals Spaanse vlag en Levendbarende hagedis. Op die manier zou het gebied geschikt 

moeten worden als corridor zowel voor soorten gebonden aan lage en bloemrijke 

vegetaties (o.a. wilde bijen en vlinders zoals Heidezandbij, Heideviltbij en Heidezijdebij 

die voorkomen aan de overkant van de E314 in stukken heide onder de 

hoogspanningslijn) als voor soorten die struweel, opgaande bomen en zoomvegetaties 

verkiezen. Heel wat soorten (o.a. Spaanse vlag, Levendbarende hagedis) zijn trouwens 

gebaat bij een structuurrijke combinatie van opgaande en lage vegetaties. 

Deze zone is eigendom van ANB en is opgenomen in het geïntegreerd beheerplan voor 

de Teut-Tenhaagdoornheide dat momenteel wordt opgemaakt door ANB, daarom is 

afstemming van deze milderende maatregel met ANB noodzakelijk. De bedoeling is om 

op lange termijn tot een inheems zomereiken-berkenbos te komen, door geleidelijke 

dunningen van het dennenbestand en spontane ontwikkeling (eventueel gecombineerd 

met aanplantingen van streekeigen Zomereik). Het moet gaan om lichte dunningen, 

voldoende gespreid in de tijd zodat de visuele buffer tussen de uitbreidingszone en het 

natuurkerngebied ten westen van de Wagemanskeel behouden blijft. In dat kader is ook 

het bevorderen van een goed ontwikkelde struiklaag en nevenetage van belang. Het is 

aan te bevelen om Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik te bestrijden, o.a. om 

verspreiding naar de rest van het habitatrichtlijngebied te vermijden. 

Wat de inplanting van deze soortenrijke grasland- en mantelzoomvegetatie in het 

westelijk resterend deel van het habitatrichtlijngebied betreft, zijn er twee mogelijkheden: 

1) als overgang tussen het fietspad langs Wagemanskeel en de aangrenzende 

bosbestanden en of 2) als overgang tussen de bufferstrook aan de rand van het 

uitbreidingsgebied en de aangrenzende bosbestanden. De tweede mogelijkheid is te 

verkiezen omwille van de verstoring veroorzaakt door het verkeer op de Wagemanskeel. 

De aanwezigheid van de druk bereden Wagemanskeel is o.a. wat betreft uitlaatgassen 

en luchtverplaatsingen door (vracht)verkeer op insecten zoals Spaanse vlag relevant. 

Lichthinder en geluidsverstoring door het verkeer spelen zeker ook voor andere 

soortengroepen zoals vleermuizen en vogels een belangrijke rol. Het verbindingsgebied 

voor Spaanse vlag en andere soorten zal beduidend minder blootgesteld worden aan 

verstoring in het geval het een 100-tal m verder zal liggen van de Wagemanskeel. 

 

Noordelijke resterende zone habitatrichtlijngebied 

Het gaat hier om een zone van een 30-tal m breed tussen de uitbreidingszone en de 

E314. 

Het is aangewezen om in deze ca 30m brede zone geschikte omstandigheden te 

creëren voor de verplaatsing van terrestrische soorten, zodat deze zone kan bijdragen 

tot het realiseren van de provinciale droge natuurverbinding naar het 

habitatrichtlijngebied BE2200035 ‘Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek’. We 

merken hier wel op dat de natuurgebieden en groenzones ten noorden van de E314 

belangrijker zijn voor het realiseren van deze droge natuurverbinding. Om dit te 

realiseren, worden voldoende brede ruigtezomen en schrale graslandvegetaties beoogd 

in de bermen van het fietspad en het ruiter/MTB-pad in het noordelijk deel.  
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Het realiseren van voldoende brede ruigtezomen en soortenrijke graslandvegetaties 

begeleidend aan de recreatieve paden moet worden afgestemd met de eigenaars van 

de grond, zijnde Stad Genk (grondgebied Genk) en ANB (grondgebied Zonhoven). Wat 

de zone op het grondgebied Zonhoven betreft, maakt deze zone ook deel uit van het 

geïntegreerd beheerplan voor de Teut-Tenhaagdoornheide dat momenteel wordt 

opgemaakt door ANB. Op grondgebied van de Stad Genk is afstemming met het 

bosbeheerplan noodzakelijk. Daarnaast is er ook afstemming nodig met de 

overeenkomst die werd afgesloten tussen de Stad Genk en H. Essers naar aanleiding 

van de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning die op 6 februari 2008 werd 

verleend voor de vorige uitbreiding van het bedrijf.  

 

Het is van belang dat er ruimtelijke continuïteit aanwezig is, d.w.z. dat de 

mantelzoomvegetaties in het westen en de ruigtezomen in het noorden op elkaar 

aansluiten, zodat de verbindingsfunctie wordt gewaarborgd. 

 

Op voorwaarde dat de milderende maatregelen worden uitgevoerd en het feit in acht 

nemend dat het hier actueel een reeds verstoord, versnipperd en geïsoleerd gebied 

betreft, beoordelen we dat het voorliggend plan gering negatieve effecten zal hebben wat 

betreft bijkomende versnippering. Zonder milderende maatregelen wordt het effect als 

matig negatief beoordeeld.  

 

8.7.4.3 Barrièrewerking  

Door fysieke barrières, zoals autowegen, spoorwegen en kanalen kan uitwisseling van 

soorten tussen ruimtelijke gescheiden leefgebieden volledig belemmerd worden (Alterra, 

2001). Eén deelfacet van het barrière-effect van wegen zijn verkeersslachtoffers 

(Peymen et al., 2001). Ander deelfacet is de isolatie van populaties: door de afstand en 

infrastructurele barrières raken leefgebieden geïsoleerd, waardoor noodzakelijke 

genetische uitwisseling tussen populaties wordt verhinderd, genetische erosie en inteelt 

optreedt en de kans op uitsterven toeneemt.  

Aangezien de barrièrewerking van een weg eveneens afhangt van de verkeersintensiteit 

(Adriaens et al., 2007), zal het voorliggend plan de barrièrewerking uitgaande van de 

bestaande infrastructuur (Wagemanskeel, E314) doen toenemen, te wijten aan een 

toename van het wegverkeer. In de discipline mobiliteit wordt gesteld dat er per weekdag 

240 extra vrachtwagenbewegingen zullen zijn op de Wagemanskeel (tussen het op- en 

afrittencomplex en de rotonde) als gevolg van de uitbreiding van Essers. Ook het aantal 

personenwagens zal toenemen, aangezien 230 arbeiders en bedienden bijkomend op de 

site zullen worden te werk gesteld. Dit geeft aanleiding tot een toename van de 

verkeersintensiteiten op de Wagemanskeel (tussen het op- en afrittencomplex en de 

rotonde) van 170 pae/u in de ochtendspits en 180 pae/u tijdens de avondspits, of in beide 

gevallen een toename van zo’n 13% t.o.v. de verkeersintensiteit in de referentiesituatie. 

Dit impliceert ook dat de kans dat een overstekend dier zal aangereden worden wanneer 

het de Wagemanskeel tracht over te steken, zal toenemen.  

We merken op dat de verkeersintensiteiten ten gevolge van het voorliggend plan het 

sterkst toenemen tijdens de ochtend- en avondspits en de toename van 13% bijgevolg 

beschouwd kan worden als een maximale toename gedurende de twee uren met de 

hoogste verkeersintensiteit per dag, het betreft hier geen daggemiddelde. Bovendien 

moet hieraan toegevoegd worden dat de actuele waarde van de uitbreidingszone als 
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leefgebied niet groot is door de geïsoleerde ligging. Door de uitbreiding zal deze waarde 

nog verminderen. De invloed van het plan op de barrièrewerking wordt daarom als matig 

negatief beoordeeld. 

 

8.7.5 Cumulatieve effecten 

Er zijn 4 windturbines vergund in de omgeving van de uitbreidingszone, waarvan twee 

(WT1 en WT2) op de terreinen van Essers naast de Transportlaan (tussen de rotonde en 

de E314). De turbines zullen maximaal 150 m hoog zijn en een rotordiameter van 

maximaal 112 m hebben.  

Voor de bouw van de windturbines op het industrieterrein van Genk-Noord is een 

natuurstudie beschikbaar die de ‘Optimale invulling en uitgebreide evaluatie 

natuureffecten’ omvat.  Voor de op het terrein Essers voorziene windturbines WT1 en 

WT2 is vermeld dat de omgeving als sterk verstoord te beschouwen is ten gevolge van 

de snelweg.  De bijkomende geluidsverstoringseffecten van de windturbines op vogels 

zoals buizerd wordt minimaal beoordeeld.    

Verder worden geen cumulatieve effecten verwacht van voorliggend plan en de geplande 

windturbines aangezien de effecten veroorzaakt door het voorliggend plan van een heel 

andere orde zijn: het gaat hier voornamelijk om direct ruimtebeslag, het voorliggend plan 

heeft geen impact op het aantal aanvaringen (vogels en vleermuizen). 

 

8.7.6 Milderende maatregelen 

Ten aanzien van fauna en flora dienen de volgende dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregelen opgenomen te worden in de stedenbouwkundige voorschriften: 

 In het resterend natuurgebied / habitatrichtlijngebied ten westen van de 

uitbreidingszone wordt een schrale, soortenrijke graslandvegetatie en een 

mantelzoomvegetatie met belangrijk aandeel ruigtezoom beoogd als overgang naar 

de bosbestanden. Inrichting en beheer moeten afgestemd worden op het creëren van 

kwalitatief leefgebied voor een aantal soorten (o.a. insecten, Levendbarende hagedis); 

 Aansluitend op het fietspad en het ruiter-/MTB-pad ter hoogte van de noordelijke 

bufferstrook moeten ook voldoende brede ruigtezomen en schrale graslandvegetaties 

worden ontwikkeld, vooral vanwege de verbindingsfunctie voor soorten (continuïteit 

van geschikte biotopen); 

 Brongerichte maatregelen binnen de uitbreidingszone mbt tot plaatsing van 

lichtpunten en gebruikte armaturen en golflengte verlichting zodat verstrooiing naar 

omgeving zoveel mogelijk beperkt wordt; 

 Binnen de bufferstrook van de uitbreidingszone dient een visuele groenbuffer te 

worden voorzien die gelaagd, voldoende hoog, dicht en breed is opdat hij zijn functie 

als visueel scherm goed kan vervullen. Concreet betekent dit dat een minimale 

breedte van 10m als uitgangspunt vooropgesteld wordt voor het groenscherm.64 Dit 

groenscherm moet in de breedte opgebouwd zijn uit minstens 3 rijen struiken en 

minstens 3 rijen hoogstammige bomen. 

 Al het hemelwater dat terecht komt in de uitbreidingszone, zal worden afgeleid naar 

infiltratiebekkens. De infiltratievoorziening dient minstens een infiltratievolume van 

2.810 m³ en een infiltratieoppervlak van 4.496 m² te hebben; 

                                                      
64 Opgelet: het betreft de breedte van de effectief te beplanten zone, eventuele bermen met lage vegetatie 
tussen de visuele groenbuffer en de recreatieve paden zijn hier niet inbegrepen. 
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 Voor het lozingspunt in het infiltratiebekken dient een slibvang en olieafscheider 

geplaatst te worden en degelijk onderhoud van het infiltratiebekken dient te worden 

gegarandeerd; 

 De bufferstrook moet fysisch worden afgeschermd van vrachtwagens die in de 

randzones zullen parkeren; 

 De aangevoerde grond dient dezelfde textuur te hebben als de aanwezige 

zandbodems in de bufferstrook en andere groenzones van de uitbreidingszone waar 

natuurontwikkeling wordt beoogd en ter hoogte van de zones met 

infiltratievoorzieningen; 

 Tijdens de exploitatiefase dienen bodembeschermende maatregelen genomen te 

worden; 

 Binnen de bufferzone dienen maatregelen genomen te worden om bodemcompactie 

te vermijden  bv. voorzien van rijplaten of werken met voertuigen op rupsbanden of 

luchtbanden met een lage luchtdruk; 

 Infiltratieproef uitvoeren na de ophoogwerken binnen de zone waar het 

infiltratiebekken wordt aangelegd; 

 Het behoud van de westelijke (100-tal m breed) en noordelijke (30-tal m breed) 

resterende zone voor natuur. 

 

Daarnaast wordt er ook volgende aanbeveling (niet strikt noodzakelijk op te nemen in de 

stedenbouwkundige voorschriften) geformuleerd: 

 Het is aanbevolen een (voldoende werkzaam) alternatief te zoeken voor dooizout 

(bijvoorbeeld zand, ureum dooikorrels) 

 

Tot slot zijn er ook maatregelen die reeds vastgesteld zijn via het vergunningsbeleid: 

 Compensatie van 13,17 ha van een lichtrijk eiken-berken bos met open plekken waar 

Blauwe bosbes en andere heidesoorten kunnen gedijen in natura bij voorkeur in de 

omgeving van de uitbreidingszone (vastgelegd via de boscompensatieplicht in het 

Bosdecreet); 

 Compensatie van de verboden te wijzigen vegetaties: creëren bijkomende oppervlakte 

van 1,03 ha schrale graslanden in deelgebied 3 Teut en Tenhaagdoornheide van de 

SBZ-H (vastgelegd via het zorgplicht en het stand-still-principe in het Natuuurdecreet). 

 

8.7.7 Conclusie 

Gegeven het feit dat er door de uitvoering van voorliggend plan geen ruimtebeslag zal 

optreden van Europees beschermde habitats, maar wel van biologisch zeer waardevolle 

biotopen en (potentieel) leefgebied van een aantal Europese en op Vlaams niveau 

beschermde soorten en het een permanent verlies betreft, worden de effecten van het 

ruimtebeslag op fauna en flora als matig negatief ingeschat.  

Het permanent verlies aan verboden te wijzigen vegetaties wordt vanuit de algemeen 

geldende zorgplicht (artikel 14 van het Natuurdecreet), het stand-still-principe en de 

bepalingen van Artikel 16 van het Natuurdecreet inzake het tegengaan, beperken of 

herstellen van vermijdbare natuurschade (algemene natuurtoets) een compensatie 

noodzakelijk geacht. Dit betreft geen compensatiemaatregel zoals bedoeld in Artikel 

36ter § 5 van het Natuurdecreet. Voor het verlies aan bosvegetaties gelden de 

bepalingen van het Bosdecreet. 
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Geschikt leefgebied voor Spaanse vlag en andere soorten zal worden gecreëerd door (1) 

de aanleg van mantelzoomvegetaties en schrale graslandvegetaties in het resterend 

natuurgebied / habitatrichtlijngebied ten westen van de uitbreidingszone en door (2) 

begeleidend aan de recreatieve paden ter hoogte van de noordelijke bufferstrook ook 

voldoende brede ruigtezomen en schrale graslandvegetaties te voorzien. 

Specifiek voor Spaanse vlag worden beschermingsmaatregelen vooropgesteld tijdens de 

werkzaamheden voor de rupsenpopulatie in de uitbreidingszone 

Verstoringseffecten zoals wijziging van de waterhuishouding, lichtverstoring, visuele 

hinder, verzuring en vermesting, worden ten aanzien van fauna en flora beperkt geacht 

mits het nemen van milderende maatregelen. Het betreffen maatregelen om effecten op 

de waterhuishouding (zowel kwantitatief als kwalitatief) te vermijden en om verstoring ten 

gevolge van verlichting van het terrein en de activiteiten erop te minimaliseren. Voor 

vaste lichtpunten worden maatregelen aan de bron voorzien en voor de vrachtwagens is 

de aanleg van een visueel groenscherm in de groenbuffer aan de rand van de 

uitbreidingszone noodzakelijk.  

Belangrijk is wel het behoud van de resterende zone voor natuur ten westen en ten 

noorden van de uitbreidingszone. Ten aanzien van fauna en flora is het aangewezen dat 

deze zones begroeid blijven met opgaande vegetatie (bomen en struiken) maar voorzien 

van een hogere structuurvariatie via mantelzoomvegetaties. Indien aan deze voorwaarde 

wordt voldaan, worden gering negatieve of verwaarloosbare effecten verwacht op het 

omliggende natuurgebied. 

Enkel de bijkomende geluidsverstoring als gevolg van de toename van het wegverkeer 

door de uitbreiding van Essers wordt matig negatief beoordeeld. Hierbij dient opgemerkt 

te worden dat het resterende natuurgebied momenteel een akoestisch verstoord gebied 

betreft door het wegverkeer op de omgevende infrastructuur (E314, op- en 

afrittencomplex, Wagemanskeel). 

Wat de netwerkeffecten (aspecten versnippering en barrièrewerking) betreft, kan gesteld 

worden dat het voorliggend plan zal zorgen voor bijkomende 

barrièrewerking/versnippering. Mits het nemen van de nodige milderende maatregelen 

betreffende het creëren van verbindingsgebieden voor o.a. Spaanse vlag in het resterend 

natuurgebied ten westen van de uitbreidingszone en begeleidend aan de recreatieve 

paden ter hoogte van de noordelijke bufferstrook en omwille van de actuele beperkte 

verbindingswaarde en de geïsoleerde ligging van de uitbreidingszone, wordt het effect 

inzake netwerkeffecten in zijn totaliteit echter als gering negatief effect beoordeeld. 

 

8.7.8 Nulalternatief 

In het nulalternatief zal er geen uitbreiding van H. Essers plaatsvinden in de 

uitbreidingszone.  

In het nulalternatief zal er geen ruimtebeslag plaatsvinden. Het actueel reeds 

geïsoleerde, kleine natuurgebied tussen de Wagemanskeel, de E314 en de huidige site 

van Essers zal niet verder worden versnipperd. De verkeersintensiteit op de omliggende 

wegen zal niet toenemen (maar kunnen mogelijks wel door andere plannen en projecten 

toenemen, los van het voorliggend plan), waardoor er geen extra verzuring en vermesting 

wordt gegenereerd, geen extra geluidshinder of visuele hinder. Door het nemen van 

milderende maatregelen zal de lichthinder in de toekomstige situatie niet veel verschillen 

van de lichthinder in geval van het nulalternatief. Ook bij het nulalternatief is het 

herbekijken van de verlichting van de site aangewezen. De realisatie van het voorliggend 
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plan impliceert een toename van de verharde oppervlakte met 11,24 ha in de 

uitbreidingszone. In het nulalternatief daarentegen kan de uitbreidingszone volledig 

blijven fungeren als infiltratiegebied. Ondanks de milderende maatregelen, wordt het 

nulalternatief gunstiger beoordeeld wat verdroging in het habitatrichtlijngebied ten westen 

van de uitbreidingszone betreft. 

De effecten ten aanzien van fauna en flora worden in het nulalternatief bijgevolg 

beperkter geacht dan bij de realisatie van het plan. 

 

8.8 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

8.8.1 Scope en beoordelingskader 

8.8.1.1 Mogelijke effecten van het plan 

Binnen de effectgroep direct ruimtebeslag worden besproken: 

 verdwijnen/wijziging van erfgoedwaarden: ondermeer het aansnijden van landduinen, 

historisch stabiel bos- of heidegebied; 

 verdwijnen/wijziging landschappelijke kenmerken: ondermeer het aansnijden van bos 

of structurerende bosranden. 

Binnen de effectgroep verstoring worden besproken: 

 Visuele verstoring: de perceptieve kenmerken van het gebied kunnen veranderen 

doordat beeldbepalende elementen van het bestaande landschap verdwijnen en 

anderen verschijnen; 

 Verstoring archeologie: de ontwikkeling van de uitbreidingszone kan een verstoring 

van de bodem en de grondwaterstand teweeg brengen waardoor eventueel aanwezig 

archeologisch materiaal wordt aangetast. 

Binnen de effectgroep netwerkeffecten worden besproken: 

 wijziging landschappelijke connectiviteit en open ruimte corridors: Binnen de 

uitbreidingszone zijn geen open ruimteverbindingen gelegen, vermeld in 

beleidsdocumenten (bijv. structuurplannen). De landschappelijk netwerkeffecten 

beperken zich dan ook tot de versterking of aantasting van structuurbepalende 

landschapselementen (wegberm snelweg, bossen, bosranden, …). 

De bespreking van de effecten wordt op basis van een kwalitatieve beoordeling 

uitgevoerd. 

 

8.8.1.2 Beoordelingskader 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het beoordelingskader. 
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Tabel 52: Beoordelingskader discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Verdwijnen/wijzigen van erfgoedwaarden en verdwijnen/wijzigen van landschappelijke kenmerken 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Significant positief Opwaardering van de landschappelijke 

waarden en landschappelijke beleving en 

het plan is in overeenstemming met het 

GRS van Genk en Zonhoven en het 

masterplan ‘De Wijers’ 

Nvt 

Verwaarloosbaar Geen aantasting van relicten, 

erfgoedwaarden of landschappelijke 

kenmerken met landschappelijke waarde 

Nvt 

Gering negatief Landschapselementen met eerder 

beperkte landschappelijke waarde worden 

beschadigd/verwijderd/beïnvloed 

Geen specifieke maatregelen vereist 

bovenop de bestaande regelgeving 

Significant negatief Landschapselementen met aanzienlijke 

landschappelijke waarde worden 

beschadigd/verwijderd/ beïnvloed en het 

plan is niet in overeenstemming met het 

GRS van Genk en Zonhoven en het 

masterplan ‘De Wijers’ 

 

Milderende maatregelen vereist 

Visuele verstoring 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Gering tot matig positief Plan zorgt voor visuele opwaardering van 

het terrein in reeds verstoorde omgeving 

Nvt 

Verwaarloosbaar Plan zorgt voor beperkte zichtbare 

wijzigingen op het terrein 

Nvt 

Gering negatief Plan heeft een beperkte landschapsvisuele 

impact  

Geen specifieke maatregelen vereist 

bovenop de bestaande regelgeving 

Matig negatief Het plan wordt gerealiseerd in een 

omgeving die visueel positief ervaren wordt 

Milderende maatregelen wenselijk 

Significant negatief Het plan wordt gerealiseerd in een 

omgeving met belangrijke landschappelijke 

waarde 

 

Milderende maatregelen vereist 

Verstoring archeologie 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Verwaarloosbaar Geen wijzigingen op het terrein of terrein 

reeds sterk verstoord, zodat kans op 

aantasting bodemkundig erfgoed klein is 

Nvt 

Gering negatief Aantasting van bodemkundig erfgoed na Geen specifieke maatregelen vereist 
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het volledig inventariseren ervan bovenop de bestaande regelgeving 

Significant negatief Aantasting van bodemkundig erfgoed 

zonder het volledig inventariseren ervan 

Milderende maatregelen vereist 

Wijzigen landschappelijke connectiviteit en open ruimte corridors 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Significant positief Zichtrelaties worden sterk positief 

beïnvloed door het verdwijnen van 

versnippering of door het afschermen van 

storende landschapselementen 

Nvt 

Gering tot matig positief Zichtrelaties worden beperkt positief 

beïnvloed door het verdwijnen van 

versnippering of door het afschermen van 

storende landschapselementen 

Nvt 

Verwaarloosbaar Geen wijziging in de zichtrelaties Nvt 

Gering tot matig negatief Zichtrelaties worden beperkt negatief 

beïnvloed door het ontstaan van 

versnippering of door het zichtbaar maken 

van storende landschapselementen 

Milderende maatregelen wenselijk 

Significant negatief Zichtrelaties worden sterk negatief 

beïnvloed door het ontstaan van 

versnippering of door het zichtbaar maken 

van storende landschapselementen 

Milderende maatregelen vereist 

 

8.8.2 Direct ruimtebeslag 

8.8.2.1 Verdwijnen/wijzigen van erfgoedwaarden 

Binnen de uitbreidingszone 

De erfgoedwaarden binnen de uitbreidingszone zijn van natuurlijke oorsprong, met name 

een naaldbos, heiderelict en landduin. Het bos en de heide hebben een historisch 

karakter. Beschermde monumenten of bouwkundig erfgoed zijn niet aanwezig. 

Met de realisatie van het plan worden deze ‘natuurlijke’ erfgoedwaarden ingenomen. Het 

ruimtebeslag wordt bepaald op basis van de landschapscomposietkaart. Het ‘gebied met 

concentratie biologisch waardevolle elementen’ overlapt grotendeels met de ‘historisch 

stabiele heide’ waardoor de ingenomen oppervlakte van dezelfde grootteorde is. Het 

ruimtebeslag op de landduin bedraagt bijna 1 ha. 
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Tabel.53: Ruimtebeslag op erfgoedwaarden 

Omschrijving Oppervlakte Figuur 

Gebied met concentratie 

biologisch waardevolle 

elementen 

4,02 ha 

 

 

Historisch stabiele heide 3,71 ha 

Landduin 1,01 ha 

 

Uit de figuur in Tabel.53 blijkt dat het merendeel van bos- en heidegebied ten zuiden van 

de E314 reeds is ingenomen door het industrieterrein Genk-Noord. Aangezien met het 

plan de laatste restanten van de historisch stabiele heide en biologisch waardevolle 

elementen (conform de landschapscomposietkaart) in Genk-Noord verdwijnen, wordt het 

effect van het plan significant negatief beoordeeld. 

 

De uitbreidingszone overlapt niet met de aangeduide ankerplaats ‘Vijver- en heidegebied 

rond de Bovenbeek van de Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’. Ten aanzien van 

relictzone ‘Bossen en heide van Midden-Limburg’ treedt er wel een ruimtebeslag op. Het 

volledige plangebied (ca. 12 ha) overlapt met deze relictzone. Er dient hierbij opgemerkt 

te worden dat ook het huidige terrein van H. Essers en de reeds gerealiseerde uitbreiding 

binnen deze relictzone gelegen zijn. 

Het bijkomend ruimtebeslag op de relictzone bedraagt minder dan 1% van de totale 

oppervlakte van de relictzone. Toch wordt het ruimtebeslag ten aanzien van de relictzone 

significant negatief beoordeeld aangezien in het GRS van Genk is opgenomen dat ter 

hoogte van de uitbreidingszone een verdere toename van de bebouwing of verharding 

door het wijzigen van bestemmingen niet wenselijk is en dat de bestaande open ruimte 

maximaal gevrijwaard dient te worden. Desondanks dient opgemerkt te worden dat het 

gebied ook deel uitmaakt van een zone die in het GRS is ingekleurd als de gewenste 

economische structuur. 

 

8.8.2.2 Verdwijnen/wijzigen landschappelijke kenmerken 

Binnen de uitbreidingszone 

Naaldbossen en heide zijn typische landschapskenmerken voor de Kempen. Binnen de 

uitbreidingszone is daarnaast ook een landduin aanwezig. De landduin is niet meer 

verstuivend maar is wel nog duidelijk als reliëfelement aanwezig. Met de realisatie van 

het plan zullen deze landschappelijke kenmerken verdwijnen. Het dennenbos wordt 
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gekapt, een laatste heiderelict wordt ingenomen en het reliëf van de landduin wordt 

gewijzigd. 

De uitbreidingszone maakt deel uit ‘De Wijers’. Voor deze regio is een masterplan 

opgemaakt waarin voor de uitbreidingszone als doelstelling het ‘vrijwaren en versterken 

van de waardevolle landschappen en erfgoedwaarden’ is opgenomen. Het bijkomend 

ruimtebeslag in functie van de verdere uitbreiding van industrie past niet binnen de visie 

van dit masterplan. 

Het verdwijnen en wijzigen van de landschappelijke kenmerken wordt daarom als 

significant negatief beoordeeld. Dit effect kan niet gemilderd worden. 

 

8.8.3 Verstoring 

8.8.3.1 Visuele verstoring 

Omgeving van de uitbreidingszone 

Met de realisatie van het plan wordt het landschap binnen het studiegebied sterk 

gewijzigd. Het bos zal verdwijnen en er komt bedrijvigheid in de plaats. Visuele verstoring 

van het bedrijf H. Essers is naast de bedrijfsgebouwen vooral afkomstig van de 

geparkeerde vrachtwagens en auto’s. 

De uitbreidingszone situeert zich op de rand van industriegebied (in het oosten) en 

natuurgebied (in het westen). De mate waarin dit tot visuele verstoring leidt, zal dus 

bepaald worden door de context van de omgeving. 

Binnen het bedrijventerrein Genk-Noord wordt de uitbreiding niet visueel verstorend 

geacht gezien deze ontwikkeling past in een industriële omgeving. 

Ten aanzien van de relictzone ‘Bossen en heide van Midden-Limburg’ wordt een verdere 

verstedelijking echter negatief geacht aangezien binnen deze landschapswaarde 

industriële bebouwing wel gepaard gaat met visuele verstoring. Ten aanzien van de 

relictzone wordt het visueel effect van het plan als significant negatief beoordeeld. 

 

Ook voor de aangeduide ankerplaats ‘Vijver- en heidegebied rond de Bovenbeek van de 

Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’ kan het plan visuele verstoring impliceren. 

Met de uitbreiding van het Europees cross dock in het verleden, nam de afstand tussen 

de ankerplaats en het zuidwestelijk deel van het terrein van H. Essers af van 250 m tot 

130 m. Door de realisatie van het plan zal over de volledige westelijke grens de 

onderlinge afstand verminderen van bv. 350 tot 100 m. Hierdoor worden er vanuit de 

aangeduide ankerplaats zichten mogelijk op het bedrijventerrein. 

Gezien het tussenliggend bos steeds voor een gedeeltelijke afscherming van het terrein 

van H. Essers zal blijven zorgen, wordt de visuele verstoring vanuit de aangeduide 

ankerplaats gering negatief geacht. 
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Figuur 8.8.1: Voorstelling van visuele verstoring 

 

Het visueel effect van de uitbreiding kan ten aanzien van de relictzone en ankerplaats 

gemilderd worden door de uitbreidingszone af te schermen. Er wordt in het voorgestelde 

inrichtingsplan langs de westelijke en noordelijke grens van de uitbreidingszone op eigen 

terrein een bufferzone met een breedte van 15 m voorzien. Deze bufferstrook heeft een 

lengte van 900 m. Bijkomend dient ook rekening gehouden te worden met de 

onderstaande randvoorwaarden: 

 

De activiteiten op de uitbreidingszone kunnen enkel voldoende afgeschermd worden 

van de omgeving wanneer het groenscherm voldoende dens wordt aangeplant. Op die 

manier wordt ook tijdens de winterperiode een (gedeeltelijke) afscherming bekomen. 

Het groenscherm dient tevens te bestaan uit een hoogstammige vegetatie zodanig dat 

ook in de hoogte een afscherming wordt bekomen. Er dient gewerkt te worden met 

streekeigen soorten. De randvoorwaarden voor dit groenscherm vanuit de discipline 

flora en fauna worden bijgetreden. 

Wanneer een dergelijk groenscherm wordt gerealiseerd binnen de bufferstrook wordt de 

visuele verstoring ten aanzien van de relictzone (waartoe de uitbreidingszone behoort) 

gering negatief geacht en verwaarloosbaar ten aanzien van de ankerplaats (die op een 

afstand van minimaal 100 m ligt). 

 

Tot slot kan er ook visuele verstoring optreden ten gevolge van de ophoging van het 

terrein. Momenteel helt de uitbreidingszone af naar het noordwesten. Het niveauverschil 

tussen het hoogste en laagste punt binnen de uitbreidingszone bedraagt maximum 12 m. 

Voor de realisatie van het plan zal het terrein genivelleerd en opgehoogd worden. De 

uitbreidingszone zal echter lager komen te liggen dan de huidige bedrijfssite die zich op 

ca. 78 mTAW bevindt. Op de rand van de uitbreidingszone kunnen echter toch 

steilranden verwacht worden. Deze verstoring wordt significant negatief beoordeeld. 
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Figuur 8.8.2: Voorstelling van digitaal hoogtemodel voor (links) en na (rechts) de ophoging 

 

Bij de ophoging dient daarom aandacht besteed te worden aan de landschappelijke 

overgang tussen het opgehoogd terrein en de beboste omgeving. Op die manier kan het 

verstoringseffect van de ophoging beperkt worden tot gering negatief. 

Het kan ook een optie zijn om de uitbreidingszone zacht hellend aan te leggen zodanig 

dat het hoogteverschil op de rand beperkt kan worden. 

 

Cumulatieve effecten 

Op de huidige bedrijfssite wordt de oprichting van 2 windturbines gepland. Ten zuiden 

van de site worden nog eens 2 turbines voorzien (zie Figuur 6.11.5). Deze windturbines 

zullen een ashoogte van 150 m en een rotordiameter van 112 m hebben. 

Het effect van dergelijke windturbines op de perceptieve kenmerken van het landschap 

wordt beperkt negatief geacht wanneer ze ingeplant worden in een gesloten en 

industrieel landschap. Windturbines werken hier minder landschapsverstorend. 

Turbines WT1 en WT2 bevinden zich echter op de rand van de huidige bedrijfssite. Met 

de realisatie van het plan verandert dit niet. Het effect van WT1 ten aanzien van de 

naburige ankerplaats wordt beperkt geacht. Het landschap is er immers gesloten door de 

aanwezigheid van het bos waardoor zichten afgeschermd worden. Turbine WT2 bevindt 

zich ter hoogte van de Transportlaan en E314. Hier zijn geen belangrijke 

landschappelijke waarden aanwezig die verstoord worden door de turbine. Wel zal de 

turbine door het onvolledig zijn van het groenscherm langs de E314 zichtbaar zijn vanaf 

de autostrade. 

De turbines WT4 en WT5 worden niet beïnvloed door het plan gezien ze zich op meer 

dan 500 m ten zuiden van de uitbreidingszone bevinden met tussenliggende bebouwing. 

 

8.8.3.2 Verstoring archeologie 

Binnen de uitbreidingszone 

In gebieden waar het bodemprofiel nog niet werd verstoord is en waar ingrepen in de 

bodem zullen worden uitgevoerd, is potentieel/gekend archeologisch erfgoed bedreigd. 

In de Centraal Archeologische Inventaris (CAI) wordt geen melding gedaan van 

archeologische vondsten binnen of in de omgeving van de uitbreidingszone. Momenteel 

heeft er binnen de uitbreidingszone geen bodemverstoring plaatsgevonden met 

uitzondering van de zone die verstoord werd bij werken in het kader van de vorige 

uitbreiding. Het gaat hierbij zowel het verlegde fietspad als de kappingen in functie van 

de opwaardering van het bos. 
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Wanneer er bij de bijkomende uitbreiding bomen gerooid en ontstronkt worden, kunnen 

er nog niet gekende archeologische erfgoedwaarden blootgelegd worden. De grootste 

impact wordt echter verwacht bij het nivelleren van het terrein en het afgraven van de 

teelaarde. 

Het ongedocumenteerd verlies van archeologisch materiaal wordt significant negatief 

geacht. Er kunnen echter maatregelen genomen worden om het effect te milderen. 

 

In het kader van het plan werd reeds contact opgenomen met  Onroerend Erfgoed om 

na te gaan waaraan het archeologische vooronderzoek moet voldoen. Het doel van het 

archeologische vooronderzoek is het in kaart brengen van de archeologische 

verwachting van de uitbreidingszone. Dit onderzoek bestaat vaak uit een combinatie van 

een bureauonderzoek en een booronderzoek. Op basis van dit vooronderzoek wordt 

bepaald of het terrein archeologisch vrijgegeven kan worden of dat er nog een 

vervolgonderzoek noodzakelijk is om de archeologische waarde van het terrein te 

bepalen. 

Wanneer er archeologisch erfgoed aanwezig blijkt te zijn dat niet in situ bewaard kan 

worden, dient een archeologische opgraving uitgevoerd te worden. Zo’n opgraving heeft 

als doel de archeologische sporen bloot te leggen en te onderzoeken alvorens de 

werken in functie van de realisatie van het plan uitgevoerd worden. 

Deze maatregelen zorgen ervoor dat een ongedocumenteerde aantasting van eventueel 

aanwezig archeologisch materiaal wordt vermeden. Mits deze maatregelen wordt het 

effect ten aanzien van archeologie gering negatief geacht. 

 

8.8.4 Netwerkeffecten 

8.8.4.1 Wijzigen landschappelijke connectiviteit en open ruimte corridors 

Omgeving van de uitbreidingszone 

Landschappelijke verbindingen kunnen gecreëerd worden door bv. het verdwijnen van 

vegetatie of andere elementen waar deze momenteel versnipperend werken. 

Landschappelijke versnippering kan dan weer gecreëerd worden door de fysieke 

aanwezigheid van een nieuwe infrastructuur (al dan niet in ophoging) of door bijhorende 

beplantingen. 

Ter hoogte van de uitbreidingszone is het landschap voornamelijk gesloten. De bossen 

en bedrijfsgebouwen zorgen immers voor een begrenzing van de zichten. Door het 

kappen van het bos en vervolgens het oprichten van bedrijfshallen zal het landschap 

gesloten blijven (verwaarloosbaar effect). 

 

Een zichtcorridor die wel beïnvloed zal worden door het plan is de E314 ten noorden van 

de uitbreidingszone. Vanuit het westen is er langs deze snelweg vanaf afrit 28 – Zolder 

bijna een continu groenscherm aanwezig tot aan de uitbreidingszone. Ter hoogte van de 

uitbreidingszone wordt het groenscherm onderbroken met van bovenaf zichten
65

 op het 

terrein van H. Essers. Er is tevens lichtreclame voorzien waardoor de aandacht nog meer 

op het bedrijventerrein wordt gevestigd. Vervolgens is het groenscherm opnieuw gesloten 

tot aan afrit 33 – Maasmechelen. 

                                                      

65 De snelweg ligt hier immers in hoger dan het bedrijventerrein. 
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De kappingen van de groenstrook tussen de huidige bedrijfssite en de snelweg zijn 

gebeurd op terrein dat geen eigendom is van H. Essers in het kader van de 

bosomvorming van Amerikaanse eik naar Zomereik. Op termijn zal de strook terug 

beplant worden met Zomereiken waardoor de afscherming naar autostrade toe in de 

toekomst beter wordt.  

In de stedenbouwkundige voorschriften van het vorige GRUP voor H. Essers was 

opgenomen om op de bedrijfssite een visuele afschermings- en inkledingsfunctie te 

voorzien ter hoogte van de snelweg. Deze afscherming is smaller66 gerealiseerd omdat 

het een circulatie- en parkeerzone voor Essers betreft en omdat er een 

hoogspanningsleiding ligt.  Op termijn zal ook hier de aangeplante vegetatie voor een 

afscherming zorgen. 

Er dient vermeden te worden dat met de geplande uitbreiding zorgt voor een 

onderbreking van de landschapscorridor. Dit zou matig negatief beoordeeld worden. 

 

Vanuit landschap wordt daarom aanbevolen om de beboste strook tussen de 

uitbreidingszone en de snelweg te behouden. 

Het groenscherm dat binnen de bufferstrook voorzien wordt, kan enkel effectief zijn 

wanneer het voldoende dens (bv. in meerdere rijen en etages) wordt aangeplant 

zodanig dat het ook tijdens de winterperiode voor een afscherming kan zorgen. Het 

groenscherm dient tevens te bestaan uit een hoogstammige vegetatie zodanig dat ook 

in de hoogte een afscherming wordt bekomen. 

Het effect van het plan wordt dan verwaarloosbaar geacht ten aanzien van de 

landschapscorridor. 

 

Aan de overzijde van de E314 bevindt zich het Domein Hengelhoef. Zichtrelaties met dit 

domein, dat gezien de opmaak van een PRUP op termijn wordt aangeduid als 

erfgoedlandschap, worden niet verstoord met de realisatie van het plan. De snelweg 

tussen de uitbreidingszone en Hengelhoef bevindt zich immers in ophoging en vormt op 

die manier een zichtbarrière. Het effect wordt verwaarloosbaar geacht. 

 

De verstoring van de landschappelijke connectiviteit ten gevolge van de ophoging van het 

terrein wordt beoordeeld onder paragraaf 8.8.3.1. 

 

8.8.5 Milderende maatregelen 

Ten aanzien van landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie dienen de volgende 

dwingende en strikt noodzakelijke maatregelen opgenomen te worden in de 

stedenbouwkundige voorschriften: 

 Binnen de bufferstrook dient een groenscherm met een voldoende breedte, hoogte en 

densiteit voorzien te worden.  De principes die bij de discipline flora en fauna hierover 

zijn geformuleerd worden bevestigd. 

 Er dient een landschappelijke overgang gecreëerd te worden tussen het opgehoogd 

terrein en beboste omgeving 

                                                      
66 In de voorschriften van het GRUP van 2009 is opgenomen dat “de buffer ten gevolge van bestaande 

bedrijfsbebouwing of –verharding plaatselijk smaller kan zijn.” 
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 Behoud van beboste strook tussen de uitbreidingszone en de snelweg. 

 

Daarnaast worden er ook maatregelen geformuleerd die geen betrekking hebben op het 

plan, maar aanbevelingen zijn voor de latere inrichting die op projectniveau wordt 

beoordeeld: 

 Uitvoeren van een archeologisch (voor)onderzoek 

 

8.8.6 Conclusie 

Ten aanzien van het landschap treden bij de realisatie van het plan significant negatieve 

effecten op die niet gemilderd kunnen worden. Het gaat daarbij om het verlies van 

‘natuurlijke’ erfgoedwaarden binnen de uitbreidingszone, zoals naaldbos en heiderelict 

die typisch zijn voor de Kempen. Daarnaast is er binnen de uitbreidingszone ook een 

(niet meer verstuivende) landduin aanwezig die door het plan zal verdwijnen.  

Het ruimtebeslag in functie van de verdere uitbreiding van industrie past landschappelijk 

gezien niet binnen de visie van het masterplan ‘De Wijers’ en het GRS van Genk. Ter 

hoogte van de uitbreidingszone is immers een verdere toename van de bebouwing of 

verharding door het wijzigen van bestemmingen niet wenselijk en de bestaande open 

ruimte dient maximaal gevrijwaard te worden. Desondanks dient opgemerkt te worden 

dat het gebied ook deel uitmaakt van een zone die in het GRS is ingekleurd als de 

gewenste economische structuur. 

De overige effecten kunnen gemilderd worden tot een gering negatief of verwaarloosbaar 

effect. Zo wordt er binnen de bufferzone op de westelijke en noordelijke grens van de 

uitbreidingszone een groenscherm voorzien. De uitbreiding van de industriële 

infrastructuur impliceert immers een bijkomende visuele verstoring ten aanzien van de 

relictzone ‘Bossen en heide van Midden-Limburg’. Ook verhoogt vanuit de aangeduide 

ankerplaats ‘Vijver- en heidegebied rond de Bovenbeek van de Laambeek, Roosterbeek 

en Slangebeek’ de zichtbaarheid van het bedrijventerrein.  

Wat betreft de ophoging van de uitbreidingszone worden milderende maatregelen 

geformuleerd om de visuele verstoring ten gevolge van steilranden te beperken.  

Het ongedocumenteerd verlies van archeologisch materiaal kan vermeden worden door 

het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek. 

Momenteel is de huidige bedrijfssite vanaf de E314 duidelijk zichtbaar door het 

onderbroken groenscherm langs de snelweg ten gevolge van de bosomvorming van 

Amerikaanse eik naar Zomereik. Deze afscherming is smaller67 gerealiseerd omdat het 

een circulatie- en parkeerzone voor Essers betreft en omdat er een hoogspanningsleiding 

ligt. Op termijn zal ook hier de aangeplante vegetatie voor een afscherming zorgen. Er 

dient vermeden te worden dat met de geplande uitbreiding zorgt voor een onderbreking 

van de landschapscorridor.  

Zichtrelaties met het Domein Hengelhoef aan de overzijde van de E314 worden niet 

verstoord met de realisatie van het plan aangezien de snelweg een visuele barrière vormt 

tussen beide gebieden.  

Vanuit het bedrijventerrein Genk-Noord wordt de uitbreiding niet visueel verstorend 

geacht gezien deze ontwikkeling past in een industriële omgeving. 

                                                      
67 In de voorschriften van het GRUP van 2009 is opgenomen dat “de buffer ten gevolge van bestaande 

bedrijfsbebouwing of –verharding plaatselijk smaller kan zijn.” 
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8.8.7 Nulalternatief 

In het nulalternatief zal er geen uitbreiding van H. Essers plaatsvinden in de 

uitbreidingszone. 

Ten aanzien van landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie resulteert het 

nulalternatief niet in een relevante wijziging ten opzichte van de bestaande situatie. De 

aanwezige landschapskenmerken blijven aanwezig en kunnen zich verder ontwikkelen. 

Zichten zullen niet verstoord worden gezien de natuurfunctie bewaard blijft. Er worden 

geen ingrepen op de bodem verwacht waardoor er ook geen potentieel aanwezig 

archeologisch erfgoed verstoord wordt. De zichtcorridor langs de E314 zal onderbroken 

blijven ter hoogte van het huidige terrein van H. Essers. De onderbreking zal echter ook 

niet groter worden. 

De effecten ten aanzien van landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden in 

het nulalternatief bijgevolg beperkter geacht dan bij de realisatie van het plan. 

 

8.9 Mens 

8.9.1 Scope en beoordelingskader 

8.9.1.1 Mogelijke effecten van het plan 

Binnen de effectgroep direct ruimtebeslag worden besproken: 

 verdwijnen/wijziging van menselijke functies: verlies van natuur, recreatief fietspad; 

 ruimtebehoefte gewenste functies: opslaghallen farma, parkeerbehoefte vrachtwagen, 

parkeerbehoefte werknemers; 

 ruimtebehoefte buffermaatregelen; 

 ruimtebehoefte noodzakelijke waterinfiltratie- en buffervoorzieningen. 

Binnen de effectgroep verstoring worden de effecten uit andere disciplines samengevat 

en beoordeeld: 

 Geluidsverstoring; 

 Luchtverontreiniging; 

 Wijziging verkeersleefbaarheid; 

 Visuele verstoring. 

Voor de effectgroep netwerkeffecten wordt enerzijds verwezen naar de discipline mens-

mobiliteit. Bijkomend wordt aandacht besteed aan de ruimtelijke versnippering van 

functies. Ook de verlegging van het bestaande fietspad (onderdeel van het toeristisch-

recreatief fietsroutenetwerk) en het ruiterpad (onderdeel van het Limburgs ruiter- en 

menroutenetwerk) naast de huidige site is onderzoeksaspect. 

 

8.9.1.2 Beoordelingskader 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het beoordelingskader. 

 

Tabel 54: Beoordelingskader discipline mens 

Direct ruimtebeslag 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Significant positief De functie ondervindt een duidelijk positief Nvt 
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effect en kan zich uitbreiden of verbeteren 

Gering positief De functie ondervindt een stimulans of 

verbetering door het plan maar dit doet 

zich slechts in beperkte mate voor 

Nvt  

Verwaarloosbaar Er zijn geen significante wijzigingen te 

verwachten voor de functie 

Nvt 

Gering negatief De functie ondervindt hinder door het plan 

maar dit is slechts in beperkte mate 

Geen specifieke maatregelen vereist 

bovenop de bestaande regelgeving 

Matig negatief De functie ondervindt sterke hinder en 

verdwijnt over delen van het gebied 

Milderende maatregelen wenselijk 

Significant negatief De functie wordt zeer sterk gehinderd en/of 

verdwijnt nagenoeg volledig uit het gebied 

 

Milderende maatregelen vereist 

Verstoringseffecten 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Significant positief Het permanent verminderen van hinder of 

verstoring ter hoogte van kwetsbare 

locaties of sterk positieve 

gezondheidseffecten t.g.v. de 

gemodelleerde luchtkwaliteit en/of het 

gemodelleerde geluidsklimaat 

Nvt 

Matig positief Het permanent verminderen van hinder of 

verstoring voor bewoners of andere 

gebruikers van de omgeving of duidelijk 

positieve gezondheidseffecten t.g.v. de 

gemodelleerde luchtkwaliteit en/of het 

gemodelleerde geluidsklimaat 

Nvt  

Gering positief Het tijdelijk verminderen van hinder of 

verstoring (bijvoorbeeld door het tijdelijk 

moeten staken van sterk verontreinigende 

of hinderlijke activiteiten tijdens de 

aanlegfase) of beperkt positieve 

gezondheidseffecten t.g.v. de 

gemodelleerde luchtkwaliteit en/of het 

gemodelleerde geluidsklimaat 

Nvt 

Verwaarloosbaar Geen enkele wijziging t.o.v. bestaande 

situatie of geen wijziging in kwaliteit 

leefklimaat 

Nvt 

Gering negatief Tijdelijke hinder of verstoring die zich enkel 

zal voordoen over korte termijn, hetzij voor 

bewoners of voor andere gebruikers van 

de omgeving of beperkt negatieve 

gezondheidseffecten t.g.v. de 

gemodelleerde luchtkwaliteit en/of het 

Geen specifieke maatregelen vereist 

bovenop de bestaande regelgeving 
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gemodelleerde geluidsklimaat 

Matig negatief Hinder of verstoring die zich permanent zal 

voordoen waarbij geen bewoners in 

kwetsbare locaties het slachtoffer van zijn 

of duidelijk negatieve gezondheidseffecten 

t.g.v. de gemodelleerde luchtkwaliteit en/of 

het gemodelleerde geluidsklimaat 

Milderende maatregelen wenselijk 

Significant negatief Hinder of verstoring die zich permanent zal 

voordoen (over lange termijn) waarbij 

onder meer bewoners in kwetsbare 

locaties het slachtoffer van zijn of sterk 

negatieve gezondheidseffecten t.g.v. de 

gemodelleerde luchtkwaliteit en/of het 

gemodelleerde geluidsklimaat 

Milderende maatregelen vereist 

Netwerkeffecten 

Beoordeling effect Beoordelingscriteria Milderende maatregelen 

Significant positief Onderbroken verbindingen worden terug 

hersteld en dit op een (verkeers)veilige 

wijze 

Nvt 

Gering positief Onderbroken verbindingen worden terug 

hersteld zonder bijzondere aandacht te 

besteden aan de (verkeers)veiligheid 

Nvt 

Verwaarloosbaar Er worden geen functionele verbindingen 

onderbroken 

Nvt 

Gering negatief Er worden verbindingen onderbroken 

zonder dat het gebruik ervan volledig 

gehypothekeerd wordt 

Geen specifieke maatregelen vereist 

bovenop de bestaande regelgeving 

Significant negatief Er worden verbindingen onderbroken 

waardoor het gebruik ervan 

gehypothekeerd wordt 

Milderende maatregelen vereist 

 

8.9.2 Direct ruimtebeslag 

Binnen de uitbreidingszone 

De uitbreiding van H. Essers wordt gerealiseerd in functie van de farmaceutische sector. 

Er worden nieuwe bedrijfshallen opgericht. Daarnaast wordt ook bijkomende wegenis en 

parking voorzien. Het hemelwater dat op deze verharde oppervlakten valt, wordt naar 

een infiltratiegracht in de bufferzone afgevoerd waar het kan infiltreren. De recreatieve 

routes die ingenomen worden, zullen omgelegd worden rondom de uitbreidingszone. 

In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van oppervlakte van de geplande 

infrastructuur binnen de uitbreidingszone. 
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Tabel 55: Oppervlakte van de functies binnen de uitbreidingszone 

Situatie Omschrijving  Oppervlakte Totaal 

Geplande 

toestand 

Dakoppervlakte 7,13 ha
68

 11,24 ha 

Wegenis 4,11 ha 

 Parking 1 142 plaatsen 289 plaatsen 

Parking 2 66 plaatsen 

Parking 3 81 plaatsen 

 

Momenteel is de uitbreidingszone volledig bestemd als natuurgebied. Met de realisatie 

van het RUP zal ca. 12 ha natuurgebied omgezet worden naar industriegebied in functie 

van de uitbreiding van H. Essers. 

Natuurgebied heeft in principe weinig economische waarde voor de mens. Binnen 

natuurgebied worden immers beperkingen opgelegd ten aanzien van wonen, landbouw, 

werken, recreatie, … Desondanks kan aan de uitbreidingszone toch een belangrijke 

waarde toegekend worden. De uitbreidingszone maakt immers deel uit van het toeristisch 

park ‘Midden Limburg’ en ligt tussen Hengelhoef/Kelchterhoef en Bokrijk. Het kunnen 

aanbieden van een hoogwaardige en kwalitatieve beleving van nabijgelegen 

natuurgebieden is voor de bezoekers van deze parken en domeinen essentieel.  Dit kan 

beschouwd worden als één van de vele ecosysteemdiensten van het betreffende 

natuurgebied. Een ecosysteemdienst is een dienst die door een ecosysteem aan mensen 

wordt geleverd. 

Het herbestemmen van de uitbreidingszone en het uitbreiden van industriegebied doet 

bijgevolg afbreuk aan de recreatieve functie die in het park ‘Midden Limburg’ beoogd 

wordt, zeker gezien de zichtbaarheid van de uitbreidingszone vanaf de snelweg en ter 

hoogte van toeristische routenetwerken zoals fietsen, wandelen, paardrijden, 

mountainbiken. Het effect wordt als matig negatief beoordeeld. 

Naast de culturele ecosysteemdienst van het natuurgebied gaan ook regulerende en 

ondersteunende diensten zoals waterinfiltratie, stofkringloop, lucht zuivering, … 

permanent verloren (matig negatief). 

 

Het fiets-, mountainbike- en ruiterpad dat tussen het bedrijventerrein en het natuurgebied 

gelegen is, zal ingenomen worden met de uitbreiding van het bedrijventerrein. Deze route 

was reeds verlegd ten gevolge van de vorige uitbreiding van H. Essers en zal nu opnieuw 

verlegd worden. 

Het plan voorziet echter dat het fiets-, mountainbike- en ruiterpad op een logische wijze 

wordt omgelegd rond de bedrijfssite na uitbreiding. De bestaande routes zullen dus 

gevolgd kunnen blijven worden (zie paragraaf 8.9.4.1). Dit ruimtebeslag wordt bijgevolg 

verwaarloosbaar geacht. 

 

                                                      
68 Hiervan is 1,10 ha gelegen ter hoogte van een verharde zone op de huidige bedrijfssite. 
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8.9.3 Verstoringseffecten 

8.9.3.1 Geluidsverstoring 

In de omgeving van de uitbreidingszone 

Het dichtstbijzijnde woongebied is van de uitbreidingszone gescheiden door het 

industriegebied Genk-Noord. Het bevindt zich op ca. 850 ten oosten van de 

uitbreidingszone. Ten noorden bedraagt de afstand tot het dichtstbijzijnde woongebied 

ca. 1.400 m. In zuidelijke richting liggen de eerste woningen op ca. 1700 m en in 

westelijke richting liggen de eerste woningen op een afstand van meer dan 3000 m van 

de uitbreidingszone. Op al deze afstanden zijn geluidseffecten van het plan niet meer 

relevant te beschouwen. 

Het dichtstbijzijnde recreatiegebied is gesitueerd aan de overzijde van de E314. De 

geluidsproductie van de snelweg wordt belangrijker geacht dan deze van het plangebied. 

Wat betreft de geluidsgeneratie op het plangebied kan er bijgevolg gesteld worden dat de 

uitbreiding van het transportbedrijf niet gepaard gaat met significante effecten ten 

aanzien van mens (verwaarloosbaar effect). 

De uitbreiding van H. Essers gaat echter tevens gepaard met een bijkomende 

verkeersgeneratie. Onder de discipline geluid worden de geluidscontouren bepaald van 

dit verkeer. 

Hieruit blijkt dat de toename van het verkeersgeluid/omgevingsgeluid ten gevolge van het 

plan beperkt blijft tot maximaal 1,8 dB(A) langs de Transportlaan en 1,3 dB(A) langs 

Wagemanskeel. De impactzone strekt zich uit deels in natuurgebied langs 

Wagemanskeel tot maximaal ca. 60 m aan weerszijden van de weg en deels in 

industriegebied langs de Transportlaan tot maximaal ca. 120 m aan weerszijden van de 

weg. 

Binnen de impactzone zijn geen woningen of geluidsgevoelige gebouwen gelegen 

waardoor het verstoringseffect ten aanzien van mens verwaarloosbaar effect wordt 

geacht. 

 

8.9.3.2 Trillingshinder 

In de omgeving van de uitbreidingszone 

Het vrachtverkeer afkomstig van Essers en het industrieterrein Genk-Noord kan trillingen 

veroorzaken. Zoals blijkt uit de bovenstaande paragraaf is in de omgeving van de 

uitbreidingszone geen woongebied gelegen. Er wordt bijgevolg geen bijkomend 

vrachtverkeer door woongebieden verwacht. Trillingshinder ten aanzien van mens wordt 

bijgevolg verwaarloosbaar beoordeeld.   

 

8.9.3.3 Verlichting 

In de omgeving van de uitbreidingszone 

De uitbreidingszone is van het dichtstbijzijnde woongebied gescheiden door het 

industriegebied Genk-Noord. De snelweg die in ophoging ligt ter hoogte van de 

uitbreidingszone vormt een visuele grens tussen de bedrijfssite en het recreatiegebied 

Hengelhoef aan de overzijde van de E314. 

Wat betreft verlichting kan er bijgevolg gesteld worden dat de uitbreiding van het 

transportbedrijf niet gepaard gaat met significante effecten ten aanzien van mens 

(verwaarloosbaar effect). 
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8.9.3.4 Luchtverontreiniging 

De bijkomende verkeersgeneratie gaat gepaard met de uitstoot van emissies naar lucht. 

Deze emissies kunnen een effect hebben op de luchtkwaliteit en bijgevolg ook op de 

gezondheid van omwonenden. 

De effecten op de luchtkwaliteit worden ingeschat onder de discipline Lucht. Hieruit blijkt 

dat de uitbreiding van Essers nergens binnen het plan- of studiegebied aanleiding geeft 

tot belangrijke wijzigingen in de kwaliteit van de omgevingslucht. De effecten op de 

gezondheid ten gevolge van de luchtkwaliteit worden bijgevolg verwaarloosbaar geacht. 

 

8.9.3.5 Wijzigen verkeersleefbaarheid 

Het aspect verkeersleefbaarheid wordt onderzocht in de discipline Mens – Mobiliteit. 

Hieruit blijkt dat de voornaamste verkeersveiligheidsrisico’s kunnen optreden in de 

Transportlaan, aan de rotonde N726 – Transportlaan, op de N726 Wagemanskeel en de 

aansluitingen met de E314. 

Gezien het beperkt aantal erfontsluitingen en gescheiden fietspaden in de Transportlaan 

zal het risico op conflicten langs deze weg beperkt zijn. De rotonde N726 – Transportlaan 

met fietstunnel zorgt tevens voor een afname van het aantal mogelijke conflictpunten 

(verwaarloosbaar). 

De aanliggende fietspaden langs de N726 Wagemanskeel leiden echter tot een onveilige 

verkeerssituatie gezien de verwachte verkeerstoename, met name van het vrachtverkeer 

(matig negatief). 

De uitbreiding van H. Essers leidt ook tot een toename van het aantal 

verkeersbewegingen ter hoogte van de aansluitingen E314. De verkeersveiligheid ter 

hoogte van dit kruispunt verminderd bijgevolg voor fietsers (matig negatief). 

 

Een verdere uitbouw tot volwaardige fietsvoorzieningen langs de volledige N726 is 

daarom aangewezen. 

Voor de aansluitingen met E314 wordt vanuit verkeersveiligheid voor fietsers de 

voorkeur gegeven aan een lichten geregeld kruispunt. 

Mits deze maatregelen, wordt het effect op de verkeersleefbaarheid verwaarloosbaar 

geacht. 

 

8.9.3.6 Visuele verstoring 

In de omgeving van de uitbreidingszone 

De uitbreidingszone situeert zich langs een fietspad van het Limburgs fietsroutenetwerk, 

een ruiterpad van het ruiter- en menroutenetwerk Limburgse Kempen en een route van 

het mountainbikenetwerk Midden-Limburg. De belevingswaarde van deze recreanten 

wordt reeds verstoord door de aanwezigheid van het terrein van H. Essers en de 

aanpalende snelweg (Figuur 6.9.3). Met de uitbreiding van het bedrijventerrein kan deze 

verstoring toenemen. 

De effectbespreking gebeurt aan de hand van de fietsknooppunten69 (zie Figuur 8.9.1). 

Voor de recreanten komende van knooppunten 305 en 71 treedt er ter hoogte van 

knooppunt 79 een opvallende verandering op in het landschap. Na ca. 4 km door 

                                                      
69 Het ruiter- en menroutenetwerk en mountainbikenetwerk volgen min of meer dezelfde richting. 
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uitsluitend open ruimte gebied passeert de route tussen knooppunten 79 en 74 door een 

industrieel landschap ten gevolge van de aanwezigheid van H. Essers. Wanneer de route 

verder gezet wordt richting knooppunt 75 wordt opnieuw bijna uitsluitend open ruimte 

doorkruist. Ter hoogte van Prefaco wordt de route afgebogen waardoor de zichten op 

deze industriële site beperkt zijn. Voor de recreanten die dit traject volgen kan het 

aanzicht op de site van H. Essers als sterk storend ervaren worden. 

Wanneer de route ter hoogte van knooppunt 74 verder gezet wordt richting knooppunten 

548, 73 of 508, wordt echter het industrieterrein Genk-Noord en vervolgens woongebied 

doorkruist. Voor deze recreanten zal de verstoring ter hoogte van H. Essers minder 

significant zijn. Hetzelfde geldt voor de recreanten afkomstig van de knooppunten 73 en 

508. Het terrein van H. Essers vormt voor deze recreanten respectievelijk het begin- of 

eindpunt van een verstedelijkt landschap. 

De mate waarin de visuele verstoring wordt ervaren, is dus afhankelijk van de gekozen 

route. Daarnaast zal het effect ook nog persoonsgebonden zijn. Het effect wordt gering 

tot matig negatief beoordeeld. 

 

Figuur 8.9.1: Fietsknooppunten ter hoogte van de uitbreidingszone 

 

In absolute cijfers impliceert de uitbreiding van het bedrijventerrein in ieder geval dat de 

afstand waarbij doorheen een industrieel landschap wordt gereden, verlengd wordt 

(Figuur 8.9.2). In de bestaande situatie wordt over ca. 990 m gereden langs het 

bedrijventerrein en de E314. Wanneer in de geplande situatie het fietspad verlegd wordt, 

aansluitend aan de uitbreidingszone, wordt deze afstand verlengd tot ca. 1.250 m. Langs 

meer dan de helft van deze afstand vindt de verstoring aan weerszijden van de route 

plaats, ten noorden ten gevolge van de aanwezigheid van de E314 en ten zuiden door 

het bedrijventerrein. 
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Figuur 8.9.2: Om te leggen fietsroute 

 

Het visueel effect van de uitbreiding kan ten aanzien van de recreanten gemilderd 

worden door de uitbreidingszone af te schermen. Er wordt daarom langs de westelijke en 

noordelijke grens van de uitbreidingszone op eigen terrein een bufferzone met een 

breedte van 15 m voorzien. Bijkomend dient ook rekening gehouden te worden met de 

onderstaande randvoorwaarden: 

De activiteiten op de uitbreidingszone kunnen enkel voldoende afgeschermd worden 

van de omgeving wanneer het groenscherm voldoende dens wordt aangeplant. Op die 

manier wordt ook tijdens de winterperiode een (gedeeltelijke) afscherming bekomen. 

Het groenscherm dient tevens te bestaan uit een hoogstammige vegetatie zodanig dat 

ook in de hoogte een afscherming wordt bekomen. Er dient gewerkt te worden met 

streekeigen soorten. 

Wanneer een dergelijk groenscherm wordt gerealiseerd binnen de grenzen van de 

uitbreidingszone wordt de visuele verstoring ten aanzien van de recreanten gering 

negatief geacht. 

 

Naast de gebruikers van de recreatieve routes kan er ook visuele verstoring optreden 

voor bezoekers van het park ‘Midden Limburg’ die ter hoogte van de snelweg langs H. 

Essers passeren. Ter hoogte van de uitbreidingszone wordt het groenscherm dat zich 

uitstrekt tussen Zolder en Maasmechelen immers plots onderbroken en wordt de 

aandacht op de site gevestigd met lichtreclame. Ten aanzien van bezoekers die naar 

Limburg komen in functie van recreatie in een natuurlijke omgeving, kan dit storend 

werken. 

Hetzelfde geldt voor toeristen/bezoekers die afrit 30 - Park Midden-Limburg nemen. Met 

de uitbreiding van het bedrijventerrein kunnen deze door zichten op de uitbreidingszone 

het gevoel krijgen in industriegebied te zitten in plaats van in het Nationaal Park. 

Het effect wordt matig negatief geacht maar kan gemilderd worden door een volwaardige 

bufferstrook in te richten op de westelijke en noordelijke grens van de uitbreidingszone. 

 

Op de zuidelijke grens van de huidige bedrijfssite dient nog een bufferstrook ingericht te 

worden. Gezien de ligging in industriegebied wordt deze afscherming echter minder 

prioritair geacht. 

 

  



 Pagina 320 BE0100.010705.0330 

 

8.9.3.7 Externe veiligheid 

In de omgeving van de uitbreidingszone 

Momenteel is Essers Logistics Company op de site Transportlaan 4 een lage 

drempelinrichting. Binnen het kader van de opmaak van een RUP volgt uit een toetsing 

aan de criteria voor opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport dat een dergelijk 

veiligheidsrapport vereist is om na te gaan of inplanting van Seveso-inrichtingen voor dit 

bedrijf mogelijk is.   

Voor dit RUP wordt een ruimtelijk veiligheidsrapport opgemaakt waarin wordt nagegaan 

of er, vanuit het oogpunt van de externe veiligheid en rekening houdend met de 

betrokken omgeving, een draagkracht is voor Seveso-inrichtingen binnen het plangebied.   

Voor de resultaten van dit onderzoek verwijzen we naar het Ruimtelijk Veiligheidsrapport. 

 

8.9.4 Netwerkeffecten 

8.9.4.1 Ruimtelijke versnippering van functies 

In de omgeving van de uitbreidingszone 

Het terrein ligt in een zone met een grote toeristische waarde en situeert zich tussen 

Hengelhoef/Kelchterhoef en Bokrijk. De E314 vormt een fysieke en visuele barrière 

tussen deze gebieden. De barrièrewerking wordt versterkt door de industriële 

ontwikkelingen ter hoogte van Genk-Noord. 

Met het plan wordt opnieuw groengebied aangesneden waardoor de ruimtelijke 

versnippering van de recreatieve functies vergroot. Dit is in tegenspraak met de 

uitdagingen die geformuleerd zijn voor De Wijers. Binnen deze regio dient toerisme 

immers als een volwaardige component beschouwd te worden. Om een nog 

aantrekkelijker toeristisch product te krijgen, moet de omgevingskwaliteit in de regio 

verder verbeterd worden. De verschillende recreatieve gebieden dienen met elkaar 

verbonden te worden in plaats van ze te versnipperen. Het effect van het plan wordt 

daarom gering negatief geacht. 
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Figuur 8.9.3: Recreatief netwerk ter hoogte van de uitbreidingszone 

 

Door de realisatie van het plan worden binnen de uitbreidingszone daarnaast ook 

effectief verschillende recreatieve routes (fietsen, paardrijden, mountainbiken) 

doorsneden (significant negatief effect). Voor deze routes zal een alternatieve route 

gezocht moeten worden. 

Op de onderstaande figuur worden 2 voorstellen voor de alternatieve route voorgesteld. 

Bij de gele route wordt het pad omgelegd naar de bufferzone rond de uitbreidingszone. 

Deze route sluit het meest aan bij het huidige traject. 

Er bestaat echter ook een mogelijkheid om de route te laten samenvallen met het 

fietspad langs de N726 (groene route). Voor deze weg is in 2004 een streefbeeldstudie 

opgesteld waarbij langs delen van de N726 (maar niet tussen de rotonde aan de 

Wagemanskeel en de toeristische weg ten noorden van het op- en afrittencomplex) een 

vrijliggend fietspad beoogd wordt wat de verkeersveiligheid en beleving van de fietsers 

ten goede komt. Intussen is vanaf de rotonde op de Weg naar Zwartberg een 

dubbelrichtingsfietspad aan de westzijde van de N726 aangelegd tot voorbij de 

Tulpenstraat waarna een aansluiting gerealiseerd werd op de recreatieve fietsroute door 

Tenhaagdoornheide. Vanaf dat punt tot aan de Transportlaan zijn de langsliggende 

fietspaden echter (nog) niet aangepast. Rekening houdend met het bijkomend aantal 

vrachtwagens bij de realisatie van het plan, wordt deze route vanuit verkeersveiligheid 

daarom minder geschikt geacht. 

Het fietspad ten noorden van het knooppunt 74 heeft ook een hogere belevingswaarde 

dan het fietspad langs de N726. Bovendien doorkruist dit tracé het recreatiedomein 

Hengelhoef. Het onderbreken van de route langs de uitbreidingszone zou een omleiding 

betekenen voor recreanten. Dit zijn bijkomende argumenten om een alternatieve route te 

voorzien die aansluit om knooppunt 74. 
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Figuur 8.9.4: Alternatieve recreatieve route 

 

Mits het voorzien van een alternatieve route voor fietsers, ruiters en mountainbikers 

wordt het effect van het omleggen van de bestaande route verwaarloosbaar geacht. 

 

8.9.5 Milderende maatregelen 

Ten aanzien van mens dienen de volgende dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregelen opgenomen te worden in de stedenbouwkundige voorschriften: 

 Binnen de bufferstrook dient een groenscherm met een voldoende breedte, hoogte en 

densiteit voorzien te worden. 

 Er dient ruimte voorzien te worden voor een alternatieve route voor fietsers, ruiters en 

mountainbikers.  

 

Wat betreft mobiliteit dienen er uitgaande van de herinrichting van het op- en 

afrittencomplex tot lichtengeregelde kruispunten (cf Streefbeeld voor de N726) geen 

dwingende en strikt noodzakelijke maatregelen opgenomen te worden in de 

stedenbouwkundige voorschriften.  

Er wordt wel volgende maatregel geformuleerd die geen betrekking heeft op het plan, 

maar die gezien kan worden als  flankerende maatregel zonder bindend karakter: 

 Opwaardering van de fietsvoorzieningen langs de N726. 

Tot slot dient er wat betreft het aspect externe veiligheid een ruimtelijk veiligheidsrapport 

opgesteld te worden. 

 

8.9.6 Conclusie 

Met de realisatie van het RUP zal ca. 12 ha natuurgebied omgezet worden naar 

industriegebied in functie van de uitbreiding van H. Essers. Het herbestemmen van de 

uitbreidingszone en het uitbreiden van industriegebied doet afbreuk aan de recreatieve 

functie die in het park ‘Midden Limburg’ beoogd wordt, zeker gezien de zichtbaarheid van 

de uitbreidingszone vanaf de snelweg en ter hoogte van toeristische routenetwerken. Er 

treedt met het plan ook een ruimtelijke versnippering van de recreatieve functies op. 

Deze effecten worden matig negatief geacht en kunnen niet allemaal gemilderd worden. 
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De overige effecten kunnen mits het nemen van milderende maatregelen beperkt worden 

tot gering negatief of verwaarloosbaar. Zo wordt er voor het fiets-, mountainbike- en 

ruiterpad, dat onderbroken zal worden, een alternatieve route gezocht.  

Gezien het bijkomend aantal verkeersbewegingen gepaard gaat met wijzigingen op de 

verkeersveiligheid, dient de verkeersinfrastructuur aangepast te worden. Vooral in de 

N726 Wagemanskeel (en aan de aansluitingen met de E314) wordt het risico verhoogd, 

mede door de afwezigheid van een vrijliggend fietspad.  

Afhankelijk van de gekozen route kan de belevingswaarde van de recreanten van de 

aanpalende fiets-, mountainbike- en ruitersroute en de bezoekers van het Park Midden-

Limburg verder verstoord worden, door de uitbreiding van het terrein van H. Essers. De 

uitbreidingszone zal daarom visueel afgeschermd te worden. 

Wat betreft de effecten ten gevolge van geluid, trillingen, verlichting en lucht kan gesteld 

worden dat de uitbreiding van het transportbedrijf niet gepaard gaat met significante 

effecten ten aanzien van mens. 

Voor de conclusies m.b.t. externe veiligheid wordt verwezen naar de resultaten van het  

ruimtelijk veiligheidsrapport. 

 

8.9.7 Nulalternatief 

In het nulalternatief zal er geen uitbreiding van H. Essers plaatsvinden in de 

uitbreidingszone. 

Ten aanzien van H. Essers betekent het nulalternatief dat de beoogde uitbreiding niet 

gerealiseerd kan worden. Deze uitbreiding is nochtans noodzakelijk voor de belevering 

van het farma-segment. Hierdoor blijft ook de bijkomende tewerkstelling van ca. 400 

mensen uit. Vanuit de industriële sector worden de effecten in het nulalternatief daarom 

minder gunstig geacht dan bij de realisatie van het plan. 

De regio heeft echter ook een belangrijke toeristische en recreatieve waarde. Bij het 

nulalternatief blijft de bestaande natuurfunctie behouden waardoor de belevingswaarde 

van het park Midden-Limburg niet aangetast wordt. Zichten zullen niet verder verstoord 

worden en netwerken waaronder de geplande lange afstandswandeling in De Wijers niet 

onderbroken. 

Daarnaast zal het nulalternatief ook niet resulteren in bijkomende hinder voor 

omwonenden. De verkeersgeneratie zal niet toenemen waardoor er geen bijkomende, 

evenwel geringe, effecten op het geluidsklimaat en de luchtkwaliteit verwacht worden 

(vanwege de afstand tot woongebied). Vanuit de recreatieve functies wordt het 

nulalternatief wel positiever geacht dan het planalternatief. 
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9 Synthese effecten, eindbeoordeling en doorwerking naar het plan 

Tabel 56: Synthesetabel 

Effect Beoordeling Milderende maatregel Doorwerking naar het plan Eindbeoordeling (mits 

milderende maatregel) 

MOBILITEIT 

Capaciteit rotonde 

Transportlaan in geplande 

situatie zonder cumulatieve 

effecten 

Op huidige rotonde: 

Gering negatief  

Geen  Nvt Verwaarloosbaar  

Capaciteit zuidelijke aansluiting 

E314 in geplande situatie 

zonder cumulatieve effecten 

Als dubbelstrooksrotonde cf 

Streefbeeld N726: 

verwaarloosbaar  

Als lichtengeregeld kruispunt cf 

Streefbeeld N726: 

verwaarloosbaar  

Geen Nvt Verwaarloosbaar  

Capaciteit noordelijke 

aansluiting E314 in geplande 

situatie zonder cumulatieve 

effecten 

Als dubbelstrooksrotonde cf 

Streefbeeld N726: 

verwaarloosbaar  

Als lichtengeregeld kruispunt cf 

Streefbeeld N726: gering 

negatief  

Geen Nvt Als dubbelstrooksrotonde: 

verwaarloosbaar  

Als lichtengeregeld kruispunt: 

gering negatief  

Cumulatief effect site 

Hengelhoef 

Verwaarloosbaar  Geen Nvt Verwaarloosbaar  

Cumulatief effect site 

Zonhoverheide 

Matig tot sterk negatief  Voor rotonde Transportlaan: 

herinrichting tot , 

dubbelstrooksrotonde of d.m.v. by-

passes   

Voor aansluitingen E314: inrichting 

Deze maatregelen hebben geen 

betrekking op het plan, maar 

kunnen gezien worden als  

flankerende maatregelen zonder 

bindend karakter 

Matig tot sterk negatief 

ingeval aansluitingen E314 

als rotonde worden ingericht 

Verwaarloosbaar  

ingeval aansluitingen E314 
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Effect Beoordeling Milderende maatregel Doorwerking naar het plan Eindbeoordeling (mits 

milderende maatregel) 

als rotondes of als lichtengeregelde 

kruispunten cfr Streefbeeld N726  

met verkeerslichten worden 

geregeld 

Parkeerbehoefte Verwaarloosbaar  Geen Nvt Verwaarloosbaar  

Interne verkeerscirculatie Verwaarloosbaar  Geen Nvt Verwaarloosbaar  

Verkeersveiligheid Matig negatief: ontoereikende 

fietsvoorzieningen langs de 

N726, inpassing fietsverkeer  

t.h.v. aansluiting E314. 

Opwaardering fietsvoorzieningen 

N726 

 

Deze maatregelen hebben geen 

betrekking op het plan, maar 

kunnen gezien worden als  

flankerende maatregelen zonder 

bindend karakter. 

Verwaarloosbaar 

(Uitgesproken voorkeur voor 

aansluitingen E314 via 

lichtengeregelde kruispunten) 

 

BODEM 

Aantasting bodemprofiel Gering negatief Geen Nvt Gering negatief 

Aantasting bodemstructuur Gering negatief Tijdens de aanlegfase van de 

bufferzone bodemcompactie 

vermijden door : bv. rijplaten voorzien 

of werken met voertuigen op 

rupsbanden of luchtbanden met een 

lage luchtdruk 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Gering negatief 

Zettingen Gering negatief/ 

Verwaarloosbaar 

Geen Nvt  Gering negatief/ 

Verwaarloosbaar 

Wijzigen bodemvochtregime Gering negatief Al het hemelwater afkomstig van de 

uitbreidingszone afleiden naar 

infiltratiebekkens die minstens een 

volume van 2.810 m³ en een 

infiltratieoppervlakte van 4.496 m² 

hebben 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Verwaarloosbaar  

Wanneer de overloop van de 

bestaande infiltratiebekkens meer 

Deze maatregel heeft geen 

betrekking op het plan, maar is 
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Effect Beoordeling Milderende maatregel Doorwerking naar het plan Eindbeoordeling (mits 

milderende maatregel) 

dan 1 keer per jaar in werking treedt, 

bepaalde stukken van de huidige 

verharding afkoppelen van de 

bestaande infiltratiebekkens en 

aansluiten op de nieuwe 

infiltratievoorziening 

een aanbeveling (niet strikt 

noodzakelijk op te nemen in de 

stedenbouwkundige voorschriften) 

voor de verbetering van de situatie 

op de bestaande site 

Bodemerosie Verwaarloosbaar Geen Nvt  Verwaarloosbaar 

Wijzigen bodemkwaliteit Tgv risico-activiteiten: matig tot 

significant negatief 

Tgv atmosferische depositie: 

verwaarloosbaar 

De bufferzone fysisch afschermen 

voor vrachtwagens die in de 

randzones zullen parkeren. 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Verwaarloosbaar 

Bodembeschermende maatregelen 

nemen tijdens de exploitatiefase 

De aangevoerde gronden mogen niet 

verontreinigd zijn met stoffen die 

kunnen uitlogen naar het grondwater 

en moet een gelijkaardige textuur 

hebben als de oorspronkelijke grond 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

WATER 

Wijzigen oppervlaktewater-

kwantiteit 

Gering negatief tot 

verwaarloosbaar (mits voldaan 

aan de hemelwater-verordening) 

Uitvoeren van een infiltratieproef na 

de ophoogwerken binnen de zone 

waar het infiltratiebekken wordt 

aangelegd 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Gering negatief tot 

verwaarloosbaar 

Wijzigen grondwatertafel Gering negatief Al het hemelwater afkomstig van de 

uitbreidingszone afleiden naar 

infiltratiebekkens die minstens een 

volume van 2.810 m³ en een 

infiltratieoppervlakte van 4.496 m² 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Gering negatief 
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Effect Beoordeling Milderende maatregel Doorwerking naar het plan Eindbeoordeling (mits 

milderende maatregel) 

hebben Voor het lozingspunt in het 

infiltratiebekken een zandvang en 

olieafscheider plaatsen 

 

Monitoring bestaande 

infiltratiebekkens : wanneer de 

overloop van de bestaande 

infiltratiebekkens meer dan 1 keer per 

jaar in werking treedt, bepaalde 

stukken van de huidige verharding 

afkoppelen van de bestaande 

infiltratiebekkens en aansluiten op de 

nieuwe infiltratievoorziening 

 

Deze maatregelen hebben geen 

betrekking op het plan, maar zijn 

aanbevelingen (niet strikt 

noodzakelijk op te nemen in de 

stedenbouwkundige voorschriften)  

voor de verbetering van de 

situatie op de bestaande site 

Infiltratieproef uitvoeren na de 

ophoogwerken binnen de zone waar 

het infiltratiebekken wordt aangelegd 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Wijzigen oppervlaktewater-

kwaliteit 

Verwaarloosbaar 

 

Afvalwater van de hallen 1 t.e.m. 5 

(op termijn) aansluiten op de 

openbare riolering die afvoert naar de 

RWZI. Deze aanbeveling is slechts 

aan de orde bij 

(her)vergunningsaanvragen voor 

(onderdeel van) de bestaande site. 

Monitoring bestaande 

infiltratiebekkens : wanneer de 

overloop van de bestaande 

infiltratiebekkens meer dan 1 keer per 

Deze maatregelen hebben geen 

betrekking op het plan, maar zijn 

aanbevelingen (niet strikt 

noodzakelijk op te nemen in de 

stedenbouwkundige voorschriften) 

voor de verbetering van de 

situatie op de bestaande site 

Verwaarloosbaar  
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Effect Beoordeling Milderende maatregel Doorwerking naar het plan Eindbeoordeling (mits 

milderende maatregel) 

jaar in werking treedt, bepaalde 

stukken van de huidige verharding 

afkoppelen van de bestaande 

infiltratiebekkens en aansluiten op de 

nieuwe infiltratievoorziening 

Wijzigen grondwaterkwaliteit Matig tot significant negatief Voor het lozingspunt in het 

infiltratiebekken een zandvang en 

olieafscheider plaatsen 

De bufferzone fysisch afschermen 

voor vrachtwagens die in de 

randzones zullen parkeren. 

Bodembeschermende maatregelen 

nemen tijdens de exploitatiefase 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Gering negatief tot 

verwaarloosbaar 

Het is aanbevolen om een (voldoende 

werkzaam) alternatief te zoeken voor 

dooizout  

Deze maatregelen hebben geen 

betrekking op het plan, maar zijn 

aanbevelingen (niet strikt 

noodzakelijk op te nemen in de 

stedenbouwkundige voorschriften) 

. 

Afvalwater van de hallen 1 t.e.m. 5 

aansluiten op de openbare riolering 

die afvoert naar de RWZI.  Deze 

aanbeveling is slechts aan de orde bij 

Deze maatregelen hebben geen 

betrekking op het plan, maar zijn 

aanbevelingen (niet strikt 

noodzakelijk op te nemen in de 
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Effect Beoordeling Milderende maatregel Doorwerking naar het plan Eindbeoordeling (mits 

milderende maatregel) 

(her)vergunningsaanvragen voor 

(onderdeel van) de bestaande site. 

stedenbouwkundige voorschriften) 

voor de verbetering van de 

situatie op de bestaande site 

 

GELUID 

Verhoogde geluidsniveaus 

tijdens de exploitatiefase 

Tav mens: verwaarloosbaar Geen Nvt Verwaarloosbaar  

Tav natuur:  

matig negatief 

Geen Nvt Matig negatief 

LUCHT 

Referentiesituatie 2020 

Emissie van het verkeer Gering negatief Het inzetten van milieuvriendelijke 

voertuigen 

Deze maatregel heeft geen 

betrekking op het plan, maar kan 

gezien worden als een 

flankerende maatregel zonder 

bindend karakter 

Gering negatief 

Geplande situatie 

Emissie van het verkeer Gering negatief Het inzetten van milieuvriendelijke 

voertuigen  

Deze maatregelen hebben geen 

betrekking op het plan, maar 

kunnen gezien worden als  

flankerende maatregelen zonder 

bindend karakter. 

 

Gering negatief 

Emissie door 

gebouwenverwarming  

Gering negatief Overschakelen op een meer 

milieuvriendelijke brandstof voor 

stookinstallaties 

Gering negatief 

Impact op het klimaat Gering negatief Het inzetten van milieuvriendelijke 

voertuigen 

Overschakelen op milieuvriendelijkere 

brandstof voor stookinstallaties 

Gering negatief 
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Effect Beoordeling Milderende maatregel Doorwerking naar het plan Eindbeoordeling (mits 

milderende maatregel) 

FAUNA EN FLORA 

Permanent ruimtebeslag van: 

 biologisch waardevolle (w) 

en zeer waardevolle 

biotopen (z) en complexen 

van wz en mwz 

 bos 

 verboden te wijzigen 

vegetaties (hp+, hab, hjb, 

cv, cp) 

 (potentieel) leefgebied van 

een aantal Europese 

soorten (i.e. Spaanse vlag 

en vleermuizen) en op 

Vlaams niveau beschermde 

soorten 

  Mogelijks vernietigen van 

(een deel van) de 

rupsenpopulatie van 

Spaanse vlag aanwezig in 

de uitbreidingszone 

Matig negatief t) Inrichting en gericht beheer in het 

resterend habitatrichtlijngebied ten 

westen van de uitbreidingszone 

(schrale grasland- en 

mantelzoomvegetaties) zodat 

kwalitatief leefgebied wordt gecreëerd 

voor een aantal soorten (insecten, 

Levendbarende hagedis).  

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Gering negatief 

Compensatie in natura van 13,17 ha 

ha lichtrijk eiken-berkenbos (doeltype 

is habitattype 9190) met open plekken 

waar Blauwe bosbes en andere 

heidesoorten (doeltype is habitattype 

4030 op de open plekken) kunnen 

gedijen bij voorkeur in de omgeving 

van de uitbreidingszone 

Vastgelegd via de 

boscompensatieplicht 

(Bosdecreet) 

Compensatie van de verboden te 

wijzigen vegetaties: creëren 1,03 ha 

bijkomende oppervlakte schraal 

grasland in deelgebied 3 Teut en 

Tenhaagdoornheide van de SBZ-H 

Vastgelegd via het zorgplicht en 

het stand-still-principe 

(Natuuurdecreet) 

Bij omlegging van het 

fietspad/ruiterpad/wandelpad ter 

hoogte van de noordelijke 

bufferstrook geschikte 

omstandigheden voor Spaanse vlag 

en andere soorten creëren in de 

bermen (ruigtezoom, strook 

soortenrijk grasland) 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 
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Effect Beoordeling Milderende maatregel Doorwerking naar het plan Eindbeoordeling (mits 

milderende maatregel) 

Beschermingsmaatregelen Spaanse 

vlag tijdens de werkzaamheden, oa 

timing werkzaamheden ifv vliegtijd 

adulten, afvangen rupsen,… 

Vermindering voeding 

kwelstromen en verdroging van 

vegetaties in aangrenzend 

natuurgebied door vermindering 

infiltratie te wijten aan toename 

verharde oppervlakte. Vooral 

van belang voor habitattypes 

4010, 7140, 7150 en 91E0 van 

het habitatrichtlijngebied 

Matig tot significant negatief  Al het hemelwater afkomstig van de 

uitbreidingszone afleiden naar 

infiltratiebekkens die minstens een 

volume van 2.810 m³ en een 

infiltratieoppervlakte van 4.496 m² 

hebben Voor het lozingspunt in het 

infiltratiebekken een zandvang en 

olieafscheider plaatsen 

Textuur van de aangevoerde grond 

dient gelijkaardig te zijn aan de 

actueel aanwezige zandbodems In de 

bufferstrook en andere groenzones 

van de uitbreidingszone waar 

natuurontwikkeling wordt beoogd en 

ter hoogte van de zones met 

infiltratievoorzieningen. 

Infiltratieproef uitvoeren na de werken 

na de ophoogwerken binnen de zone 

waar het infiltratiebekken wordt 

aangelegd 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Gering negatief 

Wijzigen grondwaterkwaliteit 

met mogelijks negatieve 

gevolgen voor de 

grondwaterafhankelijke 

Matig tot significant negatief Voor het lozingspunt in het 

infiltratiebekken een zandvang en 

olieafscheider plaatsen 

De bufferstrook fysisch afschermen 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Gering negatief tot 

verwaarloosbaar 
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Effect Beoordeling Milderende maatregel Doorwerking naar het plan Eindbeoordeling (mits 

milderende maatregel) 

vegetatie in de kwelzones  voor vrachtwagens die in de 

randzones zullen parkeren. 

Bodembeschermende maatregelen 

nemen tijdens de exploitatiefase 

Het is aanbevolen om een (voldoende 

werkzaam) alternatief te zoeken voor 

dooizout 

Deze maatregelen hebben geen 

betrekking op het plan, maar zijn 

aanbevelingen (niet strikt 

noodzakelijk op te nemen in de 

stedenbouwkundige voorschriften) 

. 

Toename van het wegverkeer 

als gevolg van de uitbreiding 

van Essers zorgt voor 

bijkomende geluidsverstoring, in 

hoofdzaak in een actueel reeds 

akoestisch verstoord gebied 

Matig negatief effect Geen  Nvt Matig negatief effect 

Lichthinder door verlichting van 

de bedrijfssite (uitbreiding van 

de verlichting in westelijke 

richting) 

Matig negatief effect Brongerichte maatregelen binnen de 

uitbreidingszone wat de vaste 

lichtpunten betreft mbt tot plaatsing 

van lichtpunten, gebruikte armaturen, 

golflengte licht zodat verstrooiing naar 

omgeving zoveel mogelijk beperkt 

wordt. Er mag geen lichthinder zijn in 

het habitatrichtlijngebied door de 

verlichting van de nieuwe bedrijfssite 

(incl. de resterende zone van de SBZ-

H tussen de Wagemanskeel en de 

uitbreidingszone). 

Aanleg van een gelaagd groenscherm 

van autochtone, streekeigen en 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Verwaarloosbaar effect 
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Effect Beoordeling Milderende maatregel Doorwerking naar het plan Eindbeoordeling (mits 

milderende maatregel) 

standplaatsgeschikte struiken en 

bomen in de bufferstrook rondom de 

uitbreiding van minimaal 10m breed, 

dat in de breedte is opgebouwd uit 

minstens 3 rijen struiken en minstens 

3 rijen hoogstammige bomen. Enkel 

in de noordelijke zone kan het visuele 

groenscherm lokaal smaller worden 

dan 10m, met een absoluut minimum 

van 5m, wanneer een breder 

groenscherm zou impliceren dat hier 

een groter deel van het natuurgebied 

moet worden ingenomen voor het 

realiseren van de visuele buffer. 

Lichthinder door bijkomend 

verkeer op de omliggende 

wegen 

Gering negatief effect Geen  Nvt Gering negatief effect 

Visuele hinder door 

vrachtwagenbewegingen op de 

nieuwe bedrijfssite 

Matig negatief effect Aanleg van een gelaagd groenscherm 

van autochtone, streekeigen en, 

standplaatsgeschikte struiken en 

bomen in de bufferstrook rondom de 

uitbreiding van minimaal 10m breed, 

dat in de breedte is opgebouwd uit 

minstens 3 rijen struiken en minstens 

3 rijen hoogstammige bomen. Enkel 

in .de noordelijke zone kan het 

visuele groenscherm lokaal smaller 

worden dan 10m, met een absoluut 

minimum van 5m, wanneer een 

breder groenscherm zou impliceren 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften 

Verwaarloosbaar effect 
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milderende maatregel) 

dat hier een groter deel van het 

natuurgebied moet worden 

ingenomen voor het realiseren van de 

visuele buffer. 

Visuele hinder door bijkomend 

verkeer op de omliggende 

wegen 

Gering negatief effect Geen  Nvt Gering negatief effect 

Effecten van verzuring en 

vermesting op de Europese 

habitattypes binnen het 

habitatrichtlijngebied in de 

omgeving van de 

uitbreidingszone door het 

toegenomen wegverkeer 

Geen of verwaarloos-baar effect Geen  Nvt Geen of verwaarloosbaar 

effect 

Netwerkeffecten Matig negatief effect Inrichting en beheer met oog op de 

ontwikkeling van mantelzoom- 

vegetaties in het resterend 

habitatrichtlijngebied ten westen van 

de uitbreidingszone en aansluitend op 

het fietspad en het ruiter-/MTB-pad 

ter hoogte van de noordelijke 

bufferstrook. 

Behoud van de westelijke (100-tal m 

breed) en noordelijke (30-tal m breed) 

resterende zone voor natuur. 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften 

Gering negatief effect 

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

Verdwijnen/wijzigen van 

erfgoedwaarden 

Significant negatief Geen mildering mogelijk Nvt Significant negatief 
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Effect Beoordeling Milderende maatregel Doorwerking naar het plan Eindbeoordeling (mits 

milderende maatregel) 

Verdwijnen/wijzigen 

landschappelijke kenmerken 

Significant negatief Geen mildering mogelijk Nvt Significant negatief 

Visuele verstoring Tov relictzone: significant 

negatief 

Tov aangeduide ankerplaats: 

gering negatief  

Tov reliëf:  

significant negatief 

Voorzien van een groenscherm met 

een voldoende breedte, hoogte en 

densiteit binnen de bufferstrook 

Landschappelijke overgang voorzien 

tussen het opgehoogd terrein en 

beboste omgeving  

Behoud beboste strook tussen 

plangebied en snelweg 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Tov relictzone:  

gering negatief 

Tov aangeduide ankerplaats:  

verwaarloosbaar 

Tov reliëf:  

gering negatief 

 

Verstoring archeologie Significant negatief Uitvoeren van een archeologisch 

(voor)onderzoek 

Deze maatregelen hebben geen 

betrekking op het plan, maar zijn 

aanbevelingen voor de latere 

inrichting die op projectniveau 

wordt beoordeeld. 

Gering negatief 

Wijzigen landschappelijke 

connectiviteit en open ruimte 

corridors 

Tav open-gesloten relatie: 

verwaarloosbaar 

Tav de landschapscorridor: 

matig negatief  

Tav Hengelhoef: 

verwaarloosbaar 

Voorzien van een groenscherm met 

een voldoende breedte (zie MM flora 

en fauna), hoogte en densiteit binnen 

de bufferstrook 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Verwaarloosbaar  

MENS 

Direct ruimtebeslag Tav natuur: 

Matig negatief 

Tav recreatieve routes: 

Verwaarloosbaar 

Tav natuur: 

Geen mildering mogelijk 

Nvt  Matig negatief 
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milderende maatregel) 

Geluidsverstoring Verwaarloosbaar Geen Nvt  Verwaarloosbaar 

Trillingshinder Verwaarloosbaar Geen Nvt  Verwaarloosbaar 

Verlichting Verwaarloosbaar Geen Nvt  Verwaarloosbaar 

Luchtverontreiniging Verwaarloosbaar Geen Nvt  Verwaarloosbaar 

Wijzigen verkeersleefbaarheid Matig negatief: ontoereikende 

fietsvoorzieningen langs de 

N726, inpassing fietsverkeer  

t.h.v. aansluiting E314. 

Opwaardering fietsvoorzieningen 

N726 

 

Deze maatregelen hebben geen 

betrekking op het plan, maar 

kunnen gezien worden als  

flankerende maatregelen zonder 

bindend karakter. 

Verwaarloosbaar 

(Uitgesproken voorkeur voor 

aansluitingen E314 via 

lichtengeregelde kruispunten) 

 

Visuele verstoring Gering tot matig negatief Voorzien van een groenscherm met 

een voldoende breedte (zie MM flora 

en fauna), hoogte en densiteit binnen 

de bufferstrook 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Gering negatief 

Externe veiligheid Significant negatief  Opstellen van een ruimtelijk 

veiligheidsrapport 

Nvt 

 

Gering negatief tot 

verwaarloosbaar  

Ruimtelijke versnippering Tav recreatief netwerk: 

Gering negatief 

Tav routes voor fietsers, ruiters 

en mountainbikers: 

Significant negatief 

Tav recreatief netwerk: 

Niet te milderen 

Tav routes voor fietsers, ruiters en 

mountainbikers:  

Ruimte voorzien voor een alternatieve 

route 

Dwingende en strikt noodzakelijke 

maatregel die opgenomen dient te 

worden in de stedenbouwkundige 

voorschriften. 

Tav recreatief netwerk: 

Matig negatief 

Tav routes voor fietsers, 

ruiters en mountainbikers: 

Verwaarloosbaar 
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10 Grensoverschrijdende effecten 

Het plangebied is volledig op Vlaams grondgebied gelegen. Door de grote afstand tot de 

gewestgrens (ca. 25 km) en de grens met Nederland (ca. 18 km) worden geen 

(gewest)grensoverschrijdende milieueffecten verwacht ten gevolge van de uitvoering van 

het plan. 
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11 Kennisleemten, monitoring en evaluatie 

11.1 Leemten en onzekerheden betreffende het studiegebied 

De kennis van de discipline geluid bestaat uit de metingen die in het kader van de 

opmaak van het MER uitgevoerd worden. Dit is een representatieve meting doch slechts 

voor een beperkt aantal punten. 

 

De terreininventarisatie uitgevoerd in functie van de discipline fauna en flora is slechts 

een momentopname. Mogelijks zijn er nog andere soorten aanwezig die tijdens de 

inventarisatie niet werden opgemerkt.  

Over de aanwezigheid van Spaanse vlag, vlindersoort van Bijlage II van de 

Habitatrichtlijn, in de uitbreidingszone en nabije omgeving is weinig gekend. De 

aanwezigheid van de soort werd voor het eerst vastgesteld in de uitbreidingszone in juli 

2014 (een 5-tal adulten waargenomen door Geert Beckers). Dit aantal doet sterk 

vermoeden dat de soort zich ook voortplant langsheen het fietspad in de 

uitbreidingszone, waar in de halfbeschaduwde bosranden o.a. Koninginnekruid, een van 

de waardplanten van de rupsen en adulten, aanwezig is. Er werd echter nog niet gericht 

gezocht naar rupsen in de berm van het fietspad. De rupsen zijn bovendien niet 

gemakkelijk terug te vinden, aangezien ze nachtactief zijn en in een vrij gesloten 

vegetatie leven en overdag onder in de vegetatie verblijven (De Vries & Groenendijk, 

2012). Over de populatiegrootte in de uitbreidingszone en nabije omgeving zijn bijgevolg 

geen gegevens bekend. 

Om gepast met deze kennisleemte om te gaan, wordt het voorzorgsprincipe gehanteerd 

doorheen het plan-MER en de passende beoordeling. De effectbeoordeling en 

milderende maatregelen houden rekening met de aanwezigheid van een populatie 

Spaanse vlag in de uitbreidingszone. Dit impliceert dat ook uitgegaan wordt van de 

aanwezigheid van rupsen in het voortplantingsbiotoop binnen de uitbreidingszone. 

 

De kennis van de discipline landschap, monumenten en archeologisch erfgoed heeft de 

typische leemte dat de ongekende archeologische waarden per definitie ongekend zijn. 

 

De kennis van de discipline mens heeft een aantal typische leemten:  

 de kennis van de huidige mobiliteit is slechts een momentopname en is zodoende een 

benadering van  huidige realiteit; 

 de gebruikswaarde van een grond door een individu (landbouwer, bewoner, recreant) 

zal nooit precies gekend zijn en dient door een deskundige ingeschat te worden. 

 

11.2 Leemten en onzekerheden betreffende de effectbepaling 

Aangezien het hier een plan-MER betreft heeft dit tot gevolg dat het niet mogelijk is om 

alle milieueffecten in detail te kunnen beoordelen. Het ontbreekt dikwijls aan specifieke 

kwantitatieve gegevens en er dient te worden uitgegaan van ‘aannames’. 

Deze leemten worden dan opgevuld tijdens de opmaak van project-MER’s, 

inrichtingsstudies of de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag in latere 

besluitvormingsfasen. 
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M.b.t. de mobiliteitseffecten bestaan de volgende leemten: 

 Het resulterende mobiliteitsgedrag is slechts een benadering van de werkelijkheid en 

is gebaseerd op verschillende aannames, een vereenvoudigd model en 

experteninschatting.  

 Voor de inschatting van de cumulatieve effecten ten gevolge van Hengelhoef is 

uitgegaan van de voorlopige resultaten van de milieubeoordeling die binnen het plan-

m.e.r.-proces voor Hengelhoef beschikbaar waren. 

 Voor de inschatting van de cumulatieve effecten ten gevolge van de ontwikkeling 

Zonhoverheide is rekening gehouden met de verkeersgeneratie opgenomen in het 

plan-MER voor afbakening van het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk.  In dit 

plan-MER was geen capaciteitstoets van de rotonde of het op- en afrittencomplex 

E314 beschikbaar.    Het GRUP Regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk gaat uit van 

een ontginning voorafgaand aan de realisatie van het bedrijventerrein. Het GRUP 

geeft echter geen duidelijkheid naar timing en fasering voor de ontginning en de 

realisatie van de nabestemming bedrijventerrein.   

 

Voor de effectgroep geluidsverstoring bestaan de volgende leemten: 

 Het geluidsniveau tijdens de exploitatie is een gemodelleerde inschatting van het reële 

geluidsniveau; 

 In Vlaanderen bestaat er vooralsnog geen wetgeving of normering omtrent 

verkeerslawaai hetgeen de beoordeling van de effecten bemoeilijkt. In het kader van 

dit MER wordt gewerkt overeenkomstig het Besluit van de Vlaamse Regering inzake 

de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai d.d. 22/07/05 (BS 31/08/05). 

Hierin wordt omgevingslawaai gedefinieerd als schadelijk of ongewenst geluid 

uitgedrukt in Lden en Lnight. Wat schadelijk of ongewenst geluid is moet nog worden 

vastgelegd. Er zijn dus voor Vlaanderen nog geen normen of grenswaarden voor Lden 

en Lnight. Om toch de ernst van de effecten te kunnen beoordelen worden in het 

kader van het MER richtwaarden voorgesteld voor verkeerslawaai op basis van 

bestaande ontwerp-wettekst (KB van 1991).  

 

Voor de effectgroep visuele hinder bestaat de volgende leemte: 

 Voor geen van de receptoren kan een objectieve bepaling van het effect uitgevoerd 

worden. 

 

11.3 Leemten en onzekerheden betreffende de effectbeoordeling 

De effectbeoordeling is een beoordeling van de effectsynthese. Enerzijds bevat de 

effectsynthese zelf reeds een zekere onzekerheid, anderzijds is het moeilijk om een 

volledig objectieve beoordeling te geven voor een bepaald effect. De eindbeoordeling is 

daardoor een expertenbeoordeling. 
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12 Passende beoordeling 

12.1 Inleiding 

Het voorliggend plan betreft de uitbreiding van de transportfirma H. Essers over een 

oppervlakte van 11,96 ha en het verleggen van het bestaande fietspad en ruiter-

/mountainbikepad, waarvoor twee opties bestaan (zie verder) gelegen in het 

habitatrichtlijngebied BE2200031 ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek 

en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’. 

Artikel 36ter §3 van het Vlaamse Natuurdecreet (transpositie van artikel 6 §3 van de 

Habitatrichtlijn) stelt dat “een vergunningsplichtige activiteit die, of     een plan of 

programma dat, afzonderlijk of in combinatie met één of meerdere bestaande of 

voorgestelde activiteiten, plannen of programma's, een betekenisvolle aantasting van de 

natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone kan veroorzaken, 

onderworpen dient te worden aan een passende beoordeling wat betreft de 

betekenisvolle effecten voor de speciale beschermingszone” (SBZ).  

In de passende beoordeling komen volgende aspecten aan bod: 

 het al of niet aanwezig zijn van een SBZ binnen de invloedssfeer van de 

voorgenomen activiteit; 

 beschrijving van de speciale beschermingszones met hun 

instandhoudingsdoelstellingen; 

 beschrijving en beoordeling van de effectengroepen welke een rol spelen en welke 

een effect kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen van de beschermde 

habitats en soorten. 

In deze passende beoordeling zal specifiek worden nagegaan of het voorliggende project 

negatieve effecten genereert die de actuele Europese natuurwaarden kunnen bedreigen 

en het halen van de instandhoudingsdoelstellingen voor het habitatrichtlijngebied kunnen 

bemoeilijken. 

 

12.2 Beschrijving van de betrokken SBZ en voorliggend project 

12.2.1 Beschrijving SBZ 

12.2.1.1 Situering SBZ en deelgebied 3 ‘Teut-Tenhaagdoornheide’ 

De uitbreidingszone is gelegen aan de rand van deelgebied 3 ‘Teut-Tenhaagdoornheide’ 

van het habitatrichtlijngebied BE2200031 ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, 

Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’.  

Het habitatrichtlijngebied (5095,6 ha) ligt op het grondgebied van de gemeenten 

Heusden-Zolder, Zonhoven, Hasselt, Houthalen-Helchteren en Genk (provincie Limburg). 

De afwisseling van hogere zandgronden met voedselarme bossen en heiden, 

doorsneden door zuid-west georiënteerde beekvalleien met daarin honderden vijvers 

zorgt voor zeer hoge natuurwaarden. Het habitatrichtlijngebied omvat drie grote 

deelgebieden met bossen, heiden en vijvers en moerassen in Midden-Limburg: 

 Het deelgebied 1 overlapt met het vogelrichtlijngebied BE2219312 Vijvercomplex 

Midden-Limburg en wordt ‘Vijvergebied Midden-Limburg’ genoemd (2717,3 ha); 

 Het deelgebied 2 overlapt met het vogelrichtlijngebied BE2200525 Bokrijk en 

omgeving en wordt ‘Bokrijk-Het Wik’ genoemd (811,6 ha); 
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 Het deelgebied 3 omvat de uitbreidingszone, is enkel habitatrichtlijngebied en wordt 

‘Teut-Tenhaagdoornheide’ genoemd (1566,7 ha). 

 

 

 

Figuur 12.2.1 : Situering van deelgebieden van het SBZ-H en de uitbreidingszone (rood omcirkeld) 

(Figuur afkomstig uit S-IHD-rapport: ANB, 2012) 

 

De uitbreidingszone ligt binnen het deelgebied 3 ‘Teut-Tenhaagdoornheide’ op het 

grondgebied van de gemeenten Genk en Zonhoven (figuur 12.2.2). 
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Figuur 12.2.2 : Situering van de uitbreidingszone t.o.v. deelgebied 3 ‘Teut-Tenhaagdoornheide’ 

 

12.2.1.2 Aangemelde habitats en soorten van SBZ-H BE2200031 ‘Valleien van de Laambeek, 

Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ (criteria van 

de aanwijzing) 

12.2.1.2.1 Habitats 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zijn de criteria voor aanwijzing van de habitats 

van het habitatrichtlijngebied BE2200031 ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, 

Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ opgenomen (AGIV-Geoloket 

NATURA 2000). Voorafgaand volgt enige uitleg bij de criteria voor aanwijzing van de 

habitattypes: 

 Prioritair: bepaalde habitattypes hebben een hoge prioriteit; 

 Oppervlakte: percentage van de totale oppervlakte van de SBZ-H dat wordt 

ingenomen door het habitattype; 

 Relatieve oppervlakte: percentage van de gebiedsoppervlakte p, bedekt door het 

habitattype in verhouding tot de totale oppervlakte van het habitattype op het 

grondgebied van de lidstaat. De relatieve oppervlakte wordt ingedeeld in drie 

categorieën: 100 % ≥ p > 15 %, 15 % ≥ p > 2 %, 2 ≥ p > 0 %; 

 Behoud: aanduiding van de beschermingsvooruitzichten. Dit is een combinatie van de 

mate van instandhouding van de structuur, de mate van instandhouding van de 

functies en van de herstelmogelijkheden; 

 Representativiteit: aanduiding van de representativiteit van het habitattype in de 

SBZ-H, in vergelijking met de beschrijvingen van de ‘Interpretation manual of 

European Union habitats’. De mate van representativiteit drukt uit hoe ‘typisch’ een 

habitat is voor het betreffende habitattype; 

 Algemeen: een geïntegreerde beoordeling van de betekenis van het gebied voor de 

instandhouding van het betrokken habitattype op basis van voorgaande criteria. 
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Tabel 57 Criteria voor de aanwijzing van de habitats in het habitatrichtlijngebied BE2200031 

‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en 

heiden’ (AGIV-Geoloket NATURA 2000) 
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12.2.1.2.2 Soorten 

In Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. zijn de criteria voor aanwijzing van de soorten 

van het habitatrichtlijngebied BE2200031 ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, 

Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ opgenomen (AGIV-Geoloket 

NATURA 2000). Voorafgaand volgt enige uitleg bij de criteria voor aanwijzing van de 

soorten: 

 Populatie: grootte en dichtheid van de populatie p van de soort in de SBZ-H in 

verhouding tot de totale populatie aanwezig op het grondgebied van de lidstaat. Deze 

aanduiding van de populatie wordt ingedeeld in drie categorieën: 100 % ≥ p > 15 %, 

15 % ≥ p > 2 %, 2 ≥ p > 0 %; 

 Behoud: aanduiding van de beschermingsvooruitzichten. Dit is een combinatie van de 

mate van instandhouding van de elementen van de habitattypes die van belang zijn 

voor de betrokken soort en de herstelmogelijkheden; 

 Isolatie: benaderende bepaling van de kwetsbaarheid van de beschouwde populatie 

en de bijdrage van de beschouwde populatie aan de diversiteit van de soort; 

 Algemeen: een geïntegreerde beoordeling van de betekenis van het gebied voor de 

instandhouding van de betrokken soort op basis van voorgaande criteria. 

 

Tabel 58 Criteria voor de aanwijzing van de soorten in het habitatrichtlijngebied BE2200031 

‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en 

heiden’ (AGIV-Geoloket NATURA 2000). 
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12.2.1.3 Instandhoudingsdoelstellingen van deelgebied 3 ‘Teut-Tenhaagdoornheide’ van SBZ-H 

BE2200031 ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 

vijvergebieden en heiden’ 

12.2.1.3.1 Inleiding 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de soorten en habitats waarvoor 

instandhoudingsdoelstellingen werden vooropgesteld voor het deelgebied 3 ‘Teut-

Tenhaagdoornheide’ van het habitatrichtlijngebied  BE2200031 ‘Valleien van de 

Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’ (S-

IHD-rapport – ANB, 2012).  

De lijst met habitats en soorten waarvoor instandhoudingsdoelstellingen werden 

vooropgesteld, kan enigszins afwijken van de lijst met de aangemelde soorten (§Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.). Dit komt omdat instandhoudingsdoelstellingen 

werden opgesteld voor de volgende soorten en habitats: 

1. Habitats of soorten die aangemeld werden bij de voordracht van het gebied als 

speciale beschermingszone; 

2. Habitattypes of soorten die voorkomen in het gebied, ongeacht of deze werden 

aangemeld; 

3. Habitats of soorten die door de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen werden 

gekoppeld aan het gebied. 

 

12.2.1.3.2 Instandhoudingsdoelstellingen voor deelgebied 3 ‘Teut-Tenhaagdoornheide’ 

Gezien de ruime afstand van de uitbreidingszone tot de andere deelgebieden, zal in de 

bespreking van de instandhoudingsdoelstellingen gefocust worden op het deelgebied 3 

‘Teut-Tenhaagdoorheide’ waartoe de uitbreidingszone behoort.  

De instandhoudingsdoelstellingen voor de habitats en soorten van deelgebied 3 worden 

in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. weergegeven. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen doelstellingen voor het heidelandschap enerzijds en bossen en 

beekvalleien anderzijds.  

Onder Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. is de rol van de uitbreidingszone in het 

behalen van de instandhoudingsdoelstellingen in het deelgebied 3 Teut-

Tenhaagdoornheide aangegeven. 

 

Tabel 59 Instandhoudingsdoelstellingen voor habitats en soorten in het deelgebied 3 Teut-

Tenhaagdoornheide (SBZ-H BE2200031-3), voor het heidelandschap en voor bossen en 

beekvalleien. 

Habitattype / 

soort 

Oppervlakte- / populatiedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Heidelandschap 

2310 Psammofiele 

heide en 2330 

Open grasland met 

Corynephorus en 

Agrostissoorten op 

landduinen 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte 

(= 45 ha) met 14 ha tot 59 ha, waar 

beide habitattypes in complex 

voorkomen 

- Goede structuurvariatie van de habitats 

met zoveel mogelijk open (stuivend) zand 

en behoud van de buntgrasvegetatie, 

mostapijtjes en korstmosvegetaties 

afgewisseld met een gevarieerde 

ouderdom van struikheide in psammofiele 

heide 
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Habitattype / 

soort 

Oppervlakte- / populatiedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

- Zo beperkt mogelijke boomopslag 

- Voorzien van recreatieluwe zones tijdens 

het broedseizoen voor Nachtzwaluw en 

Boomleeuwerik 

4010 Noord-

Atlantische 

vochtige heide met 

Erica tetralix 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte 

(= 35 ha) met 12,5 ha tot 47,5 ha, in de 

de Laambeek- en Roosterbeekvallei 

aansluitend op Tenhaagdoornheide, op 

het plateau ter hoogte van 

Tenhaagdoornheide, in het 

Hengelsbroek en op Klein Hengel 

Kwaliteitsvereisten: 

- beperkte aanwezigheid van pijpenstrootje 

- beperkte aanwezigheid boomopslag 

- natuurlijke hydrologie 

4030 Droge 

Europese heide 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte 

(= 506 ha) tot 695 ha, waarvan 97,5 ha 

door omvorming vanuit naaldhout, en 92 

ha door omvorming vanuit 

graszaadwinningen 

Goede structuurvariatie, zo beperkt 

mogelijk boomopslag, minimaal 10% 

naakte, omgewoelde bodem, aandacht voor 

de bosbesrijke heide en de heide op 

diestiaanheuvels. 

6230 Soortenrijke 

heischrale 

graslanden 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte 

(= 1 ha) met 24,5 ha tot 25,5 ha: 1,5 ha 

subtype vochtig heischraal grasland in 

de vallei van de Laambeek, in de vallei 

van de Roosterbeek (6,5 ha 

stroomopwaarts van de RWZI en 4,5 ha 

ter hoogte van de Holsteen) en 12 ha ter 

hoogte van de Teut 

Kwaliteitsvereisten: 

extensief gebruik van deze graslanden 

7150 Slenken in 

veengronden 

Uitbreiding wordt beoogd, maar er wordt 

geen kwantitatieve doelstelling gesteld 

aangezien het plaatselijk tot 

ontwikkeling zal komen in de 

habitattypes 4010 en 7140 en het, 

gezien zijn speciefieke 

standplaatsvereisten, moelijk te 

voorspellen en kwantifceren is waar het 

habitat bijkomend zal ontwikkelen 

Kwaliteitsvereisten zijn de ontwikkeling 

van een natuurlijke hydrologie en abiotiek. 

Belangrijk is dat dit habitattype zich, na 

uitbreiding van het habitattype 4010 en 

7140, spontaan ontwikkelt in slenken of 

laagten waar door het herstel van de 

hydrologie hoge winterstanden aanwezig 

zijn 

7140 Overgangs- 

en trilveen 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte 

(= 9 ha) met 18 ha tot 27 ha. 

Uitbreidingen situeren zich voornamelijk 

in de vallei van de Roosterbeek (16,5 ha 

op Klein Hengel, het Hengelsbroek en 

aan het groot ven) en in het 

Slangenbeekbrongebied (1,5 ha) 

Kwaliteitsvereisten: 

- beperkte aanwezigheid boomopslag; 

- natuurlijke hydrologie en abiotiek; 

- voldoende voedselarme waterlichamen 

3110 

Mineraalarme, 

oligotrofe wateren 

van de Atlantische 

Uitbreiding van actuele oppervlakte (= 

0,2 ha) met 4,5 ha op 3 vennen waar het 

habitat in het recente, verleden nog tot 

uiting kwam 

Doel: bodem van de vijvers is zandig en 

grotendeels vrij van slib en organisch 

sediment. Het water is helder en bevat een 

totaal fofor < 40μg/L, een totaal aan stikstof 
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Habitattype / 

soort 

Oppervlakte- / populatiedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

zandvlakten <0,8 mg/L en een pH tussen 5 en 7,5. De 

natuurlijke hydrologie met aanvoer van 

lokaal grondwater dient hersteld te worden 

en Waterlobelia (of Kleine biesvaren) is 

frequent aanwezig. 

Om windwerking toe te laten is het open 

houden van de dijken van belang. 

3130 Oligotrofe tot 

mesotrofe 

stilstaande wateren 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte 

(= 5 ha) tot 17 ha, te weten 11,5 ha door 

omvorming (herstel abiotiek vijvers) en 

bijkomend 0,5 ha door uitbreiding 

(verdwenen waterpartij ter hoogte van 

de Balewijers) 

Doel: de vijvers zijn grotendeels vrij van slib 

en organisch sediment en bevatten helder 

water met een totaal fofor < 40μg/L, een 

totaal aan stikstof <0,8 mg/L en een pH 

tussen 5 en 7,5. De natuurlijke hydrologie 

met aanvoer van lokaal grondwater dient 

hersteld te worden en goed ontwikkelde 

vegetaties van het subtype 

littorellionvegetaties en subtype éénjarig 

dwergbiezenverbond dienen te ontwikkelen. 

Tevens wordt de kwaliteitsvereiste van een 

voldoende open ligging in het landschap – 

waar windwerking mogelijk is - 

beklemtoond. 

Bijkomende kwaliteitsvereiste is het niet, of 

in lage densiteiten voorkomen van 

bodemwoelende vissoorten die het water 

vertroebelen en watervegetaties begrazen. 

3160 Dystrofe 

vennen 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte 

(= 0,5 ha) tot 3,8 ha door omvorming 

(herstel abiotiek vijvers) 

Doel: plassen met hoofdzakelijk een venige 

of venig zandige bodem en een variabel 

slib en organisch sedimentgehalte. De 

vennen zijn permanent waterhoudend met 

een pH tussen 4.5 en 6 en hooguit zeer 

zwak gebufferd. Het water is helder en 

bevat een totaal fofor < 40μg/L, een totaal 

aan stikstof <0,59 mg/L en een EGV 

<100μS/cm. Minstens één sleutelsoort dient 

abundant aanwezig te zijn. 

Bijkomende voorwaarde is de afwezigheid 

van hondsvis ifv heikikker en andere 

habitattypische soorten 

Knoflookpad Twee bronpopulaties van minimaal 100 

roepende mannetjes, op het 

Welleke/Balewijers en op de Teut 

(Holsteen), op telkens minimaal 5 

voortplantingsplaatsen. 

Ontwikkelen van leefgebied voor een 

duurzame populatie in de vallei van de 

Specifieke kwaliteitsvereisten hebben 

betrekking op: 

- Qua landbiotoop: de kwaliteit van de 

habitattypes 2310, 2330, 4030, 6230 en 

6510 verbeteren met nadruk op het creëren 

van stuivende, open zandige plekken (of 

mul zand) en bloemrijke situaties. 
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Habitattype / 

soort 

Oppervlakte- / populatiedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Huttebeek. Akkerbouw (bij voorkeur aardappel of 

graanteelt) blijft mogelijk, mits aangepast 

perceelrandenbeheer. 

• Qua voortplantingsbiotoop: waterkwaliteit 

is belangrijk voor deze soort. Dit wordt 

reeds gedekt middels de kwaliteitsvereisten 

voor oligo- tot mesotrofe wateren 

(habitattype 3130). Bijkomende eis is dat 

de plassen visvrij moeten zijn om predatie 

te voorkomen. 

• Het functioneel verbinden van de 

leefgebieden door corridors van 

landbiotoop of andere types van bloemrijke 

graslanden (soortenarme 

glanshavergraslanden) 

Gladde slang Bronpopulatie van minimum 400 adulte 

dieren die zich uitstrekt over het 

volledige heidelandschap 

Kwaliteitsverbetering in hoofdzaak door 

creëren van ijle loofbossen en structuurrijke 

overgangen naar open landschap. In droge 

heide (4030) voldoende oppervlakte oude 

structuurrijke heide met vrij losse 

ondergrond en strooisellaag behouden. 

Functioneel verbinden van het volledige 

heidelandschap in dit gebied. 

Heikikker Doel: versterking 2 actuele populaties 

ter hoogte van Teut (Steinven en oud 

lobeliaven) en 

Tenhaagdoornheideheide, tot telkens 

minimaal 200 roepende mannetjes of 

eiklompen, die zich op beide lokaties, 

kunnen voortplanten op >10 permanente 

vennen. 

De realisatie van deze leefgebieden 

behoeft geen extra leefgebied ten 

opzichte van wat reeds nodig is om 

andere doelen te bereiken. 

Kwaliteitseisen worden gedekt door deze 

van de habitats 3110, 3130, 3160, 4010 en 

7140. Een bijkomende kwaliteitsvereiste is 

dat de vijvers visvrij moeten zijn en dat het 

leefgebied en de populaties functioneel met 

mekaar verbonden zijn 

Drijvende 

waterweegbree 

Doel: groeiplaatsen samen >50m² 

Een goede staat van instandhouding 

wordt tot doel gesteld door het 

uitbreiden van vegetatievlekken op 

meerdere potentiële vijvers. 

Kwaliteitsvereisten: zie kwaliteitsdoelen 

voor habitat 3130 

Rugstreeppad Doel: 2 populaties van minimaal 200 

roepende mannetjes op telkens 

minimaal 5 geschikte 

voortplantingswateren, gesitueerd op 

Kwaliteitsverbetering wordt gedekt door 

deze van de eerder beschouwde soorten 

en habitats. 
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Habitattype / 

soort 

Oppervlakte- / populatiedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Teut/Molenheide en 

Tenhaagdoornheide. 

Gevlekte 

witsnuitlibel 

Doel: >10 adulte ex per jaar en 

voortplantingsbewijs, en dit op 2 

lokaties, ter hoogte van de vijvers van 

de Laambeek- en de Roosterbeekvallei 

Kwaliteitsdoelen nagenoeg volledig gedekt 

middels doelen voor habitat 3110, 3130, 

7140 en de heikikker.  

Nadruk op overgangen tussen 

verlandingsveen en waterhabitats en 

dekking met drijvende en ondergedoken 

waterplanten van 10-70%. 

Boomkikker Doel: 2 populaties boomkikker van 

telkens minimaal 200 roepende 

mannetjes en 5 voortplantingswateren 

per lokatie, gelegen in het Welleke en 

de vallei van de Laambeek. 

De realisatie van deze leefgebieden 

behoeft geen extra leefgebied ten 

opzichte van wat reeds nodig is om 

andere doelen (i.h.b. het habitatype 

3130 en knoflookpad) te bereiken. 

Kwaliteitsdoelen deels gedekt middels 

eerder gestelde doelen voor andere 

habitats en soorten. 

Specifieke, additionele kwaliteitsvereisten 

hebben betrekking op: 

- Qua waterbiotoop: het creëren van 

visvrije waterpartijen. Minimum 5 kleine 

(<100m²) of 2 grote plassen (>100m²) per 

populatie. 

- Qua landbiotoop: behoud en versterken 

van kleinschalig landschap met 

ruigtevegetaties (rbbhf, rbbmc), bloemrijke 

graslanden (rbbhc), houtwallen, bosranden 

en braamstruwelen met een oppervlakte 

van meer dan 20 ha. Dit landbiotoop moet 

zo goed mogelijk aansluiten bij de 

voortplantingsbiotopen. 

Poelkikker Behoud van de soort op de actuele 

locaties 

Kwaliteitsverbetering wordt gedekt door 

deze van de eerder beschouwde soorten 

en habitats. 

Bossen en beekvalleien 

9120 Zuurminnend 

beukenbos 

en 9190 Eiken- 

berkenbos 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte 

(= 58 ha) met 110 ha door omvorming 

van naaldhout. Preferentieel vergroten 

bestaande habitatvlekken tot minimum 

structuurareaal van 50 ha en waar 

mogelijk verrbinden van habitatkernen. 

Kwaliteitsvereisten zijn o.m. 

- >10% dood hout en behoud staand 

dood hout; 

- maximaal 10% invasieve exoten. 

91E0 

Elzenbroekbossen 

Behoud actuele oppervlakte van 92 ha Een gevarieerde bosstructuur met veel 

dood hout en sleutelsoorten van het oligo- 

of mesotrofe subtype in de ondergroei.  

Een natuurlijke hydrologie en water van 

een voor dit habitat gepaste kwaliteit met 

een maximale ontwikkeling van het 

oligtrofe subtype. 
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Habitattype / 

soort 

Oppervlakte- / populatiedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

6430 Voedselrijke 

zoomvormende 

ruigten 

Behoud actuele oppervlakte van 3 ha Graslanden waarin typische en 

begeleidende soorten een bedekking >70% 

kennen, zonder invasieve exoten en met 

slechts plaatselijk verruiging van o.a. Grote 

brandnetel en Akkerdistel. Plaatselijke 

aanwezigheid van braam kan een 

meerwaarde zijn voor boomkikker. 

6510 Laaggelegen 

schraal hooiland 

Uitbreiding van de actuele oppervlakte 

(= 1 ha) met 6 ha 

Bloemrijke graslanden waarin typische en 

begeleidende soorten een bedekking >70% 

kennen met een goede structuur en slechts 

plaatselijk een strooisellaag. 

Beekprik Ontwikkeling populatie die voldoet aan 

een voldoende staat van 

instandhouding in de Laambeek (50-

200 individuen/ha) 

Laaglandbeek met een goede structuur en 

BBI van minstens 8, zuurstofgehalte van 

min 8 mgO2/l en organische belasting 

BOD<4.3 mg/l waarin de soort vrij kan 

migreren van de bovenloop tot minimaal 

aan zijn uittrede in deelgebied 1 

Laatvlieger, 

Watervleermuis, 

Franjestaart, 

Rosse vleermuis, 

Ruige 

dwergvleermuis 

Behoud van de soorten op de actuele 

locaties 

De kwaliteit van zowel de zomerverblijven 

als de jachtgebieden zal toenemen door 

doelstellingen die hoger geformuleerd 

werden voor de bossen. 

Spaanse vlag Behoud van de soort op de actuele 

locaties 

Toename van voldoende grote bloemrijke 

hooilanden met overgang naar 

moerasspirearuigten en bossen met mantel 

zoomvegetaties 

 

De uitbreidingszone wordt niet expliciet met naam vermeld in het IHD-rapport als locatie 

voor het realiseren van instandhoudingsdoelstellingen. Dit is niet geheel onverwacht, 

aangezien de totale oppervlakte van het habitatrichtlijngebied 5095,6 ha bedraagt 

waarbinnen het deelgebied 3 1566,7 ha omvat. De uitbreidingszone is bovendien aan de 

buitenrand van het habitatrichtlijngebied gesitueerd en ligt volledig geïsoleerd tussen 

wegenis en industrie. De uitbreidingszone heeft binnen het habitatrichtlijngebied 

mogelijks eerder een rol te vervullen als (1) verbindingsgebied of stapsteen, weliswaar in 

combinatie met op dit moment ontbrekende ontsnipperingsmaatregelen ter hoogte van 

aansluitende wegen en (2) als buffer tussen de industrie en de bestaande infrastructuur 

enerzijds en de belangrijke heidekern van het habitatrichtlijngebied anderzijds. 

 

 

12.2.1.4 Soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn 

Aangezien de uitbreidingszone mogelijks van betekenis kan zijn voor vleermuizen en bij 

gebrek aan informatie m.b.t. vleermuizen werd in het kader van voorliggend 



 Pagina 353 BE0100.010705.0330 

 

 

milieueffectenonderzoek een bijkomend vleermuizenonderzoek70 inclusief 

terreininventarisatie in het voorjaar van 2014 verricht naar het voorkomen van 

vleermuizen in het gebied tussen de E314, de Wagemanskeel met rotonde en de 

bestaande site van Essers en de waarde van  dit gebied voor vleermuizen, alsook welke 

potenties het heeft voor vleermuizenpopulaties.  

 

12.2.1.4.1 Landschapsanalyse en inschatting potentieel voor vleermuizen 

Op basis van desktopanalyse, kaartmateriaal en een eerste terreinverkenning overdag 

werd door de deskundige een inschatting gemaakt van het potentieel van de betrokken 

zone voor vleermuizen. Een dergelijke landschapsanalyse zorgt ervoor dat het veldwerk 

optimaal gestuurd kan worden om openstaande vragen te beantwoorden, maar levert op 

zich op basis van expert judgement ook al een goede eerste inschatting van de waarde 

van een gebied, dewelke na veldwerk en analyse in de meeste gevallen bevestigd wordt. 

Zo gebeurde het ook in dit onderzoek.  

 

Inplanting in het landschap en bereikbaarheid voor vleermuizen 

Het gebied ligt ingesloten tussen de E314, het op- en afrittencomplex, de Wagemanskeel 

en de bestaande industriesite van de firma H.Essers. De wegen worden druk bereden en 

zorgen ervoor dat deze zone sterk geïsoleerd ligt van de rest van het natuurgebied De 

Teut. De E314 en het industriegebied vormen voor kleine en lichtschuwe soorten een 

bijna onoverkomelijke barrière. De uitbreidingszone is langs oostelijke zijde enkel te 

bereiken via de smalle zone tussen het bestaande industrieterrein en de E314 waarin het 

fietspad gelegen is en langs westelijke zijde enkel door dieren die de Wagemanskeel 

oversteken.  

 

Oostelijke verbinding 

Langsheen het fietspad ligt een smalle strip bos. Op het einde van deze zone bevindt 

zich een brede onderdoorgang onder de E314 met een ruime, onverlichte zone boven het 

fietspad. Deze onderdoorgang is daardoor potentieel goed geschikt voor vleermuizen. De 

smalle zone tussen de E314 en de bestaande industriesite bestond uit een Amerikaanse 

eikenbestand, dat recent volledig gekapt is. Er is daardoor momenteel relatief weinig 

dekking voor de vleermuizen en deze smalle strip wordt sterk verlicht, voornamelijk vanuit 

de industriesite, maar ook gedeeltelijk door de verlichting van de E314. Momenteel is de 

waarde van deze smalle strip als verbindingszone dan ook suboptimaal, vermits zelfs de 

minder lichtschuwe soorten zich bij voorkeur verplaatsen langsheen donkere vliegroutes. 

 

Westelijke verbinding 

De Wagemanskeel is een tweebaansweg, waar druk verkeer is. Vanaf de op- en afrit is 

de weg verlicht, maar tussen het op- en afrittencomplex en de rotonde op de kruising met 

de Transportlaan is de weg onverlicht. In dat gedeelte is het mogelijk dat lichtschuwe 

soorten de weg oversteken, maar met het drukke verkeer is het weinig waarschijnlijk dat 

dit een intensief gebruikte vliegroute van vleermuizen is.  

 

                                                      
70 Het vleermuizenonderzoek werd verricht door de deskundige Sven Verkem van N8 gvc. 
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Er valt te concluderen dat het gebied momenteel sterk geïsoleerd is voor vleermuizen en 

dat het niet te verwachten of zelfs onwaarschijnlijk is dat het een belangrijke rol vervult 

als verplaatsingscorridor voor vleermuizen. Dit werd verder onderzocht. 

 

Inschatting van de waarde als jachtbiotoop en als verblijfplaats voor boombewonende soorten 

De uitbreidingszone bestaat grotendeels uit een relatief dicht aaneengesloten 

dennenbos, met vaak een dichte ondergroei. Verder is er ter hoogte van de 

Wagemanskeel een stukje jong, dicht aaneengesloten berkenbos. Er is weinig ruimte 

tussen de boomkruinen of eronder, waardoor alle vleermuissoorten van halfopen en van 

open milieu er geen geschikt jachtbiotoop vinden. Enkel soorten van gesloten milieus 

(bijv. Grootoorvleermuis, Franjestaart) kunnen er in de onderetage of tussen de kruinen 

mogelijks foerageren. Tegen de E314 aan zijn er een paar kleine open stukjes grasland 

en ook een smalle rand met loofhout (vooral Amerikaanse eik) waar meer ruimte is voor 

foeragerende vleermuizen, echter op deze locaties is de geluids- en lichtverstoring van 

de E314 en het op- en afrittencomplex aanzienlijk waardoor het ook geen optimaal 

potentieel jachtbiotoop vormt. 

 

In het gebied is een oude landduin gelegen en er zijn geen vochtige zones of 

waterpartijen in de uitbreidingszone. Met uitzondering van een smalle zone langsheen de 

E314 en het op- en afrittencomplex waar enkele Amerikaanse eiken staan met een wat 

grotere diameter, ontbreken in de volledige zone potentieel geschikte koloniebomen voor 

vleermuizen. Ook de Amerikaanse eiken bieden momenteel, op basis van een 

terreinverkenning overdag, weinig potentieel als verblijfplaats voor vleermuizen. De 

bomen zijn nog te jong en vertonen weinig holten.  

 

Vanuit deze eerste inschatting kan gesteld worden dat het gebied momenteel weinig 

potentieel heeft als jachtgebied voor vleermuizen. Het bos is te dicht voor de meeste 

vleermuissoorten en ook de vegetatiesamenstelling is suboptimaal voor vleermuizen. De 

kleine open plekken langs de noordrand zijn mogelijks interessant, maar daar is relatief 

veel geluid- en lichthinder van het verkeer op de E314 en het op- en afrittencomplex. Dit 

wordt verder nagegaan.  

Het gebied heeft bovendien weinig potentieel als verblijfplaats voor vleermuizen, de 

bomen zijn te jong en vertonen weinig holten. 

 

12.2.1.4.2 Inventarisatie d.m.v. automatische batdetectoren op mast 

Om de migratie van vleermuizen in kaart te brengen, werden 2 luisterkisten op masten 

opgesteld met een automatische bat-detector (SM2) en een microfoon ter hoogte van de 

bovenzijde van de boomkruinen (zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). Een mast 

(ma01) werd opgesteld centraal in de uitbreidingszone, zijnde de zone van de gevraagde 

uitbreiding naast de bestaande bedrijfssite van H. Essers 

Een tweede mast (ma02) werd opgesteld aan de overzijde van de Wagemanskeel, aan 

de rand van de vallei van de Roosterbeek die de meest voor de hand liggende 

migratiecorridor is doorheen het natuurgebied De Teut – Tenhaagdoornheide. 

De tweede mast werd geplaatst om ook inzicht te krijgen in de mogelijke functie van de 

uitbreidingszone in de ecosysteemwerking voor vleermuizenpopulaties in een ruimere 

omgeving. De masten stonden opgesteld van 27 maart 2014 tot en met 11 mei 2014. De 
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maand maart en begin april behoren tot de migratieperiode, maar ook na de 

migratieperiode zijn de masten nog enige tijd blijven staan zodat ook foerageergedrag ter 

hoogte van de boomkruinen vergeleken kon worden. 

 

  

Figuur 12.2.3 Masten voor automatische batdetectoren voor vleermuizen 

 

Op de bovenstaande figuur is links mast 1 in het projectgebied weergegeven en rechts 

mast 2 centraal in het natuurreservaat De Teut. Beide masten stonden in een dicht 

gesloten bos met weinig ruimte voor de vleermuizen om onder de kruinen te foerageren, 

vandaar dat deze op mast werden geplaatst. 

 

 

Figuur 12.2.4 Locatie van de masten met automatische batdetectoren voor vleermuizen 

 

In het begin van de meetperiode (tot 14 april 2014) werden op de mast in de 

uitbreidingszone (ma01) geen vleermuizen waargenomen, terwijl op de mast centraal in 

het reservaat (ma02) reeds verschillende vleermuissoorten werden waargenomen. 

Hoewel het niet mogelijk is om onderscheid te maken tussen migrerende en jagende 

(foeragerende) dieren, wijst het ontbreken van vleermuisactiviteit erop dat er geen 
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migratie plaats vindt in de uitbreidingszone. In het natuurreservaat De Teut daarentegen 

is ook al vroeg op het jaar activiteit, vermoedelijk migratie, waar te nemen.  

Vanaf 14 april 2014 nam de activiteit in de uitbreidingszone toe, met opvallend veel 

waarnemingen van Laatvlieger en Rosse vleermuis. Beide soorten werden ook bij de 

inventarisaties waargenomen, foeragerend aan de bosrand en profiterend van de 

insecten die aangetrokken worden door de verlichting van het bestaande industrieterrein. 

Deze grote vleermuissoorten hebben een relatief grote actieradius tijdens het foerageren 

en vliegen dus ook boven het bos en boven de locatie van de mast. Bovendien hebben 

deze soorten een luide sonar (Rosse vleermuizen > 100 dB) en zijn ze op grote afstand 

hoorbaar. Waarnemingen door de automatische detector op de mast betekenen dus niet 

noodzakelijk dat die dieren ook effectief boven het bos vlogen. Lichtschuwe soorten van 

gesloten milieus (bossoorten zoals Myotis species en grootoorvleermuizen) ontbreken bij 

mast 1, maar werden wel waargenomen in het reservaat (mast 2). De Ruige 

dwergvleermuis werd op beide masten waargenomen, maar in relatief kleine aantallen en 

ook nog na de migratieperiode. Dit wijst erop dat het niet gaat om migrerende dieren, 

maar waarschijnlijk om mannetjes die residentieel zijn in ons land. 

 

 

Figuur 12.2.5 Vergelijking van de waargenomen vleermuissoorten op de twee masten met 

automatische batdetectoren. 

 

12.2.1.4.3 Resultaten van waarnemingen bij de inventarisaties 

Er werden op drie avonden vleermuisinventarisaties uitgevoerd: 13 april, 17 mei en 31 

mei 2014. Het waren alle drie geschikte avonden voor vleermuisonderzoek met 

temperaturen > 10°C en geen regen. 

Het bat-detector onderzoek werd uitgevoerd met behulp van 2 bat-detectoren simultaan: 

een Pettersson D240X gekoppeld aan een opnametoestel die gebruikt werd om de 

frequenties rond 40kHz te scannen en een tweede toestel die ingesteld was op 20 kHz 

voor soorten met een lagere frequentie. De locatie van de waarnemingen is vastgelegd 
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met behulp van een GPS (Garmin map 60CSx). Kleine afwijkingen zijn hierdoor mogelijk, 

maar deze zijn verwaarloosbaar wanneer rekening wordt gehouden met het feit dat het 

bij bat-detector waarnemingen onmogelijk is om de exacte afstand tussen vleermuis en 

waarnemer vast te stellen. Men dient er wel rekening mee te houden dat bij een 

waarneming niet de locatie van de vleermuis, maar wel de locatie van de waarnemer in 

kaart wordt gebracht. Vermits de meeste vleermuizen slechts tot op een afstand van 15-

30 m hoorbaar zijn, is deze afwijking niet relevant. Bij Rosse vleermuizen is de 

detectieafstand soms 100m en kan de afwijking dus aanzienlijker zijn. 

 

Vliegroutes 

Er werd geen vliegroute waargenomen waarbij vleermuissoorten de Wagemanskeel over 

steken. Ten oosten van de uitbreidingszone werden aan de onderdoorgang 

(Hengelweistraat) reeds kort na zonsondergang Gewone dwergvleermuizen 

waargenomen en was er ook 1 dier dat het fietspad volgde richting de uitbreidingszone 

(vliegroute). Toch kan niet echt gesproken worden van een vliegroute langsheen het 

fietspad en de smalle strip tussen E314 en het terrein de firma H. Essers. 

 

Foeragerende of jagende vleermuizen 

Op de avonden dat de uitbreidingszone werd onderzocht, werden centraal in de 

uitbreidingszone opvallend weinig (tot geen) vleermuizen waargenomen. Er werd in beide 

gevallen ook dwars door het dichtgegroeide bestand gewandeld, maar op 1 Gewone 

dwergvleermuis na werden daar geen waarnemingen verricht. Langs het fietspad en 

boven de toegangsweg tot de plangebied werden wel verschillende vleermuizen 

waargenomen (Gewone dwergvleermuis, Rosse vleermuis en Laatvlieger). Ter hoogte 

van de kleine graslandjes tegen de E314 aan werd éénmaal een Myotis vleermuis 

waargenomen, vermoedelijk een Baard- of Brandts vleermuis. Met uitzondering van deze 

laatste zijn alle waargenomen soorten niet lichtschuw tijdens het foerageren en viel uit 

het jachtgedrag af te leiden dat de dieren net werden aangetrokken door de hoge 

insectenconcentraties ter hoogte van de bosrand naast de felverlichte bestaande site van 

H. Essers (zie Figuur 8.7.5). De verlichting van het bedrijf is tot ver in de uitbreidingszone 

(op sommige plaatsen tot 250m) waarneembaar. Ook langs de Wagemanskeel werden 

jagende Laatvliegers waargenomen in het verlichte gedeelte tussen het op- en 

afrittencomplex en de brug over de E314.  

 

Buiten de uitbreidingszone aan de overzijde van de Wagemanskeel, in het 

aaneengesloten gedeelte van het natuurreservaat werd eveneens een avond 

geïnventariseerd ter referentie. Ook daar werden geen enorme aantallen vleermuizen 

waargenomen, maar toch was het opvallend dat daar in de bestanden zelf en op de 

boswegen een hogere activiteit was van Gewone dwergvleermuizen. Ook Laatvlieger en 

Rosse vleermuis werden er waargenomen, in de meer open stukken of langs de 

bosranden, maar in lagere aantallen. Verder werden er een Grootoorvleermuis (Plecotus 

species) en een Myotis species waargenomen in de wat vochtigere bosbestanden.  

 

12.2.1.4.4 Conclusie 

Ter conclusie kan vanuit de vleermuisinventarisaties en –waarnemingen (Verkem et al., 

2014) in en in de nabijheid van de uitbreidingszone gesteld worden dat er in vergelijking 

met de rest van het natuurreservaat De Teut (onderdeel van het habitatrichtlijngebied) 
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zeer weinig activiteit van vleermuizen is in het bosbestand van de uitbreidingszone. 

Hoewel ten westen en ten oosten van de uitbreidingszone weinig waarnemingen werden 

verricht van de lichtschuwe bossoorten van de groep Myotis of Plecotus, lijkt het er toch 

op dat deze soorten in de uitbreidingszone zo goed als afwezig zijn en iets abundanter in 

het centrale deel van het natuurreservaat aan de overkant van de Wagemanskeel. De 

waargenomen activiteit in en in de directe nabijheid van de uitbreidingszone omhelst 

enkel niet lichtschuwe vleermuissoorten die specifiek komen foerageren ter hoogte van 

de sterk verlichte bosrand grenzend aan de bestaande bedrijfssite van de firma H. 

Essers. 

12.2.1.5 Beschrijving deelgebied 3 en de uitbreidingszone 

Deelgebied 3 bestaat in hoofdzaak uit een groot heidelandschap dat doorsneden wordt 

door beekvalleien (Roosterbeek, Slangebeek, Huttebeek, Laambeek). In het noorden en 

in het oosten van het gebied bevinden zich grote boscomplexen. Het gebied wordt 

doormidden gesneden door de E314 die voor tal van organismen een (onoverkomelijke) 

barrière vormt. De afwisseling tussen een heide en boslandschap dat doorsneden wordt 

door beekvalleien zorgt voor een waardevolle afwisseling van droge en natte situaties, 

open en gesloten habitats in een gradiënt van voedselarme tot meer gebufferde 

systemen (ANB, 2012). 

In plangebied zelf en de onmiddellijke omgeving komen actueel geen Europese 

habitattypes71 voor. De abiotiek (droog tot vochtig zand en profielloos zandduin) en de 

historiek (heidegebied tot de 2de helft van de 19de eeuw) van de uitbreidingszone en de 

spontaan gevestigde soorten in de neven- en onderetage (talrijke aanwezigheid van 

Blauwe bosbes in een aantal bestanden, relicten Struikhei lokaal op een aantal plaatsen) 

van de dennenaanplanten in de uitbreidingszone wijzen echter op potenties voor de 

ontwikkeling van schrale grasland- en heidevegetaties (habitattypes 2310, 2330, 4030, 

6230) of voedselarme eiken-berkenbossen (habitattype 9190), afhankelijk van het 

ingestelde beheer. Dit wordt bevestigd door de potentiekaarten in bijlage van het S-IHD-

rapport (ANB, 2012).  

In de loop van de zomer 2014 werd in de uitbreidingszone ter hoogte van de bermen van 

het fietspad zowel ten westen als ten noorden (i.e. tussen het bedrijventerrein en de 

E314) van de bestaande bedrijfssite de aanwezigheid van de vlindersoort Spaanse vlag 

(Euplagia / Callimorpha quadripunctaria) vastgesteld. Een vijftal adulte exemplaren 

werden waargenomen (mondelinge mededeling Geert Beckers, september 2014). Er 

werd niet gericht gezocht naar rupsen, maar de aanwezigheid van een vijftal vlinders 

doet sterk vermoeden dat er ook voortplanting plaatsvindt in de uitbreidingszone en het 

hier om een deelpopulatie gaat en niet over een aantal zwervende exemplaren afkomstig 

van een verder afgelegen bronpopulatie72 (mondelinge mededeling Geert Beckers, 

september 2014). 

                                                      
71 Volgens de habitatkaart versie 5.2 en de nieuwe versie van de habitatkaart en de biologische 

waarderingskaart die begin juli 2014 verscheen nl. de BWK - Habitatkaart v2.2 - toestand 2014. 

72 De mobiliteit van de Spaanse vlag is door Van der Meulen & Groenendijk (2005) getypeerd als ‘gematigd 

gebiedsgebonden’ (klasse 3 in een indeling van 1 [zeer honkvast] tot 5 [trekvlinder]). Dit betekent dat de 

vlinders foeragerend ook buiten het rupsenbiotoop worden waargenomen en dat er in beperkte mate sprake 

is van zwerfgedrag. Zwervers worden met name in jaren met gunstige weers-omstandigheden op grotere 

afstanden van tientallen kilometers tot 100 km van hun bronpopulatie aangetroffen (De Vries & Groenendijk, 

2012). 
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De Spaanse vlag is een opvallend gekleurde nachtvlinder die vooral overdag bij warm en 

zonnig weer actief is, veelal op beschutte plekken. Op warmere nachten komen de 

vlinders geregeld op lichtvallen af. Overdag foerageert Spaanse vlag graag op 

Koninginnekruid, wat ook een van zijn waardplanten is. De soort is langs het fietspad 

waargenomen op Koninginnekruid. ’s Nachts komt de soort goed op licht af, wat langs 

het fietspad in deze zone ook allicht het geval zal zijn. Hoewel de soort in het handboek 

voor beheerders (Van Uytvanck & Goethals, 2014) gelinkt wordt aan het Europese 

habitattype 6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de 

montane en alpiene zones, is de soort niet gebonden aan één biotoop, maar heeft nood 

aan een combinatie van diverse biotopen. De vlinders prefereren warme hellingen, 

bosranden, zomen en struwelen met voldoende nectarplanten (vooral Koninginnenkruid). 

De rupsen leven op allerlei planten van vochtige, voedselrijke ruigtes73. De combinatie 

van droge, warme habitats met natte ruigten in de omgeving is ideaal (De Vries & 

Groenendijk, 2012; Adriaens et al., 2008). 

Spaanse vlag betreft een soort die is opgenomen in Bijlage II van de Habitatrichtlijn74. In 

Vlaanderen is er geen speciale beschermingszone voor Spaanse vlag opgenomen. Bij de 

eerste omzetting van de Habitatrichtlijn in Vlaamse wetgeving, werd Spaanse vlag ook 

niet opgenomen vanuit de Bijlage II als voorkomende soort in Vlaanderen. Op heden is 

deze soort wel opgenomen in Bijlage II van het Natuurdecreet (=Bijlage II Habitatrichtlijn). 

Het is een mobiele soort die namelijk pas recent in Vlaanderen verscheen. Het is ook te 

verwachten dat de soort in de toekomst grotere delen van Vlaanderen kan koloniseren.  

Bij de vaststelling van de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen75 werd voor 

Spaanse vlag vermeld dat er geen extra oppervlakte leefgebied nodig is naast de 

vooropgestelde extra oppervlaktes Europees te beschermen habitats en leefgebied van 

andere Europees te beschermen soorten en de algemene kwaliteitsverbetering ten 

gevolge van het huidige milieubeleid. Het ondersteunende rapport van de gewestelijke 

doelstellingen voor habitats en soorten van de Europese Habitat- en Vogelrichtlijn voor 

Vlaanderen (INBO.M.2009.6) geeft aan dat in Vlaanderen slechts kleine populaties 

bekend zijn. Reeds enkele jaren zijn vaste populaties bekend waaronder bijvoorbeeld ook 

op de Melberg te Genk. De populatie wordt als gunstig beschouwd alsook de regionale 

staat van instandhouding.  

Het S-IHD-rapport (ANB, 2012) geeft aan dat zich recent verschillende populaties 

gevestigd hebben in Limburg, ook in en in de nabijheid van BE2200031 ‘Valleien van de 

Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’. 

Eveneens wordt aangegeven dat er onvoldoende gegevensreeksen zijn om op heden 

een trend te kunnen bepalen, maar dat de toenemende waarnemingen wijzen in de 

                                                      
73 De Jong & Van Santen (2011) geven een opsomming van de meest frequent gemelde voedselplanten voor 

rupsen van Spaanse vlag: Framboos, Gewone braam, Grote brandnetel, Hazelaar, Konginnnekruid, Paarse 

dovenetel, Rode klaver, Smalle weegbree, Smeerwortel en Witte dovenetel. 

74 Het is de ondersoort rhodosensis die in Europa als ernstig bedreigd wordt beschouwd waardoor de soort 

op zich als prioritaire soort werd aangeduid. De andere ondersoorten van Spaanse vlag zijn echter niet 

ernstig bedreigd.  

75 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 2010 tot vaststelling van gewestelijke 

instandhoudingsdoelstellingen voor Europees te beschermen soorten en habitats 
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richting van een toenemende trend. De verwachting is ook dat het areaal van deze 

mobiele soort nog zal uitbreiden onder invloed van klimaatopwarming. Warmere zomers 

zijn bijvoorbeeld gunstig voor de soort. De huidige staat van instandhouding is in het IHD-

rapport voor het hele Habitatrichtlijngebied aangeduid als gedeeltelijk aangetast omwille 

van het beperkt en versnipperd voorkomen van geschikt habitat. Er is een goede potentie 

door de afwisseling van diestiaanheuvels met potentieel structuurrijke bosranden en goed 

opwarmende vegetaties die overgaan in aangrenzende moerasgebieden. 

Opvallend is ook dat Spaanse vlag vandaag blijkbaar ook vaak voorkomt in gebieden met 

enige urbane infrastructuur (randstedelijk gebied, tuinen, spoorwegbermen). Dat hangt 

samen met het feit dat het een warmteminnende soort is. De soort breidt zijn areaal 

voornamelijk uit langs natuurlijke en antropogene, lijnvormige migratieroutes 

(bijvoorbeeld wegbermen en spoorwegen). Op zich heeft de Spaanse vlag geen 

uitgestrekte bossen nodig, maar er is wel een behoefte aan variatie in habitat door de 

verschillende eisen van vlinders (namelijk warme, zonnige bosranden) en rupsen 

(namelijk koel en vochtig bos). 

 

12.2.1.6 Structurele en functionele relaties 

Het deelgebied 3 ‘Teut – Tenhaagdoornheide’ wordt in twee gesneden door de E314. 

Het deelgebied 3 sluit in het noorden aan bij het habitatrichtlijngebied BE2200030 

‘Mangelbeek en heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode’ en ligt tussen 

woongebieden van Houthalen in. 

Het deel ten zuiden van de E314 ligt omgeven door woongebieden van Zonhoven, de 

industriezone van Genk en de bossen van Schemmersberg en Zonhoverheide. 

De uitbreidingszone zelf is omgeven door de E314 aan de noordzijde, de N726 

(Wagemanskeel) aan de westzijde, de rotonde en de Transportlaan aan de zuidkant en 

industrieterrein aan de oostkant. Het is geïsoleerd van de rest van het 

habitatrichtlijngebied. 

 

12.2.1.7 Knelpunten instandhouding 

Hieronder volgt een overzicht van de knelpunten voor de habitats en soorten in het hele 

habitatrichtlijngebied, welke ook voor deelgebied 3 gelden (ANB, 2012). Achteraan dit 

hoofdstuk wordt aangegeven welke knelpunten van toepassing zijn op de 

uitbreidingszone. 

 

1. Te kleine oppervlakten van een habitattype, te kleine populaties en leefgebieden 

van soorten en een gebrekkige connectiviteit tussen de deelgebieden 

Enkele habitattypes hebben actueel te kleine oppervlakte om duurzaam voort te bestaan. 

Dit geldt ook voor verschillende soorten die actueel in te kleine populaties voorkomen of 

waarvoor het leefgebied te klein is: habitattypes 2310 ,2330, 3110, 3130, 3160, 4010, 

6230, 7140, 9190, Drijvende waterweegbree, Gevlekte witsnuitlibel, Grote modderkruiper, 

Spaanse vlag, Beekprik, Heikikker, Boomkikker, Knoflookpad, Gladde slang, Roerdomp, 

Bruine kiekendief, Woudaap, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw en Blauwborst. 

De Middenlimburgse Habitatrichtlijngebieden zijn bovendien actueel geïsoleerd komen te 

liggen, door drukke verkeersassen, uitbreiding van woongebied of ander landgebruik dat 

de migratie van soorten tussen gebieden belemmert. Een gebrek aan genetische 

uitwisseling of de onmogendheid om nieuwe leefgebieden opnieuw te kunnen 
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koloniseren, zorgt ervoor dat verschillende populaties zeer klein geworden zijn of reeds 

uitgestorven. 

 

2. Successie van de habitattypes 

Door het wegvallen van het historisch beheer van maaien, begrazen of kappen van hout, 

worden habitattypes 2310, 2330, 3130, 4010, 4030, 6230 en 7140 bedreigd. Daarnaast 

komen natuurwaarden die gebonden zijn aan ‘open landschappen’ hierdoor in gedrang. 

Dit geldt zowel voor open heidelandschappen als open landschappen van vijvers en 

moerassen. Dit knelpunt speelt een belangrijke rol voor habitatsoorten: Spaanse vlag, 

Heikikker, Rugstreeppad, Boomkikker, Knoflookpad en Poelkikker of vogelsoorten 

Roerdomp, Bruine kiekendief, Woudaap, Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Blauwborst en 

Porseleinhoen. 

 

3. Eutrofiëring en vervuiling van beken en habitattypes door uitspoeling van 

meststoffen en chemische bestrijdingsmiddelen 

De meest typische natuurtypes voor deze gebieden zijn naast de natuurwaarden in de 

heidesfeer, gebonden aan voedselarme tot matig voedselrijke condities, doorgaans direct 

beïnvloed door aangevoerd beekwater. De slechte kwaliteit van het beekwater heeft voor 

een eutrofiëring van de systemen gezorgd (en zorgt er nog voor). Dit vormt een knelpunt 

voor volgende habitattypes en soorten: habitattypes 3110, 3130, 3150, 4010 en 7140 en 

Roerdomp, Woudaap, Blauwborst, Drijvende waterweegbree, Gevlekte witsnuitlibel, 

Beekprik, Heikikker, Boomkikker en Knoflookpad. Enkele landbouwcomplexen zorgen via 

afstroming en instroming van meststoffen voor een eutrofiering van beken die fungeren 

als influent voor vijvers. 

 

4. Vermesting en verzuring door atmosferische depositie 

De vermesting en verzuring die uitgaat van de atmosferische depositie vormt in eerste 

instantie een knelpunt voor habitattypes 2310, 2330, 4010 en 4030, naast de 

watergebonden natuurwaarden zoals besproken onder punt 3 (eutrofiëring). 

 

5. Verdroging van habitattypes 

Verdroging vormt een knelpunt voor habitattypes 4010, 7140, 7150 en 91EO. Dit 

fenomeen is gerelateerd aan de aanwezigheid van naaldhoutbestanden, aan 

grondwateronttrekking (golf Tenhaagdoornheide), zandwinning (Zusterkloosterbeek) en 

de aanwezigheid van te diepe drainagegrachten. 

De naaldbossen hebben naast een verdrogende ook een sterk verzurende werking 

(probleem bij infiltratiegronden richting natte heiden of vennen). Ook in de brongebieden 

van de beken dient men verdroging tegen te gaan om voldoende grondwatervoeding te 

garanderen voor de beek en stroomafwaarts gelegen kwelgebieden. 

 

6. Aanwezigheid van invasieve, uitheemse soorten 

Amerikaanse vogelkers (Prunus serotina) vormt een knelpunt voor habitattypes 9120 en 

9190, door afname van de soortenrijkdom: bodemvegetatie en bosverjonging krijgt geen 

kans zich te ontwikkelen in de schaduw van de Amerikaanse vogelkers. Ook in droge 

heidevegetaties is er een voortdurende kolonisatie van Amerikaanse vogelkers. De soort 

wordt regelmatig verwijderd samen met andere boomopslag op de heide. Dankzij 
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doorgedreven beheerinspanningen wordt de situatie momenteel redelijk onder controle 

gehouden op het niveau van de droge heidehabitats (habitattypes 2310, 2330 en 4010). 

 

7. Viskweek 

De actuele viskweekpraktijk kan ecologisch nadelige consequenties hebben voor de 

habitattypes 3130, 3150 en de soorten Roerdomp, Woudaap, Purperreiger en Kwak. Dit 

is te wijten aan eutrofiëring door intensief bijvoederen, troebel water zonder kleine 

predeerbare vis voor de moerasvogels (b.v. door monocultuur van louter grote al dan niet 

bodemwoelende vis) of het gebruik van aalscholverafweersystemen, die een bedreiging 

vormen voor moerasvogels zoals Roerdomp of Woudaap. 

 

8. Recreatief medegebruik 

Onvoldoende rust in de broed- en foerageergebieden zorgt voor een knelpunt bij 

vogelsoorten zoals Boomleeuwerik, Nachtzwaluw, Roerdomp, Woudaap en Bruine 

kiekendief. 

 

Hieronder volgt een overzicht van de knelpunten die relevant zijn voor de 

uitbreidingszone: 

 Te kleine oppervlakten van een habitattype, te kleine populaties en leefgebieden van 

soorten en een gebrekkige connectiviteit tussen de deelgebieden: de uitbreidingszone 

is omgeven door harde infrastructuur: de E314 aan de noordzijde, de N726 

(Wagemanskeel) aan de westzijde, de rotonde en de Transportlaan aan de zuidkant 

en industrieterrein aan de oostkant. Het is geïsoleerd van de rest van het 

habitatrichtlijngebied, wat in het bijzonder voor fauna zeer ongunstig is; 

 Aanwezigheid van invasieve, uitheemse soorten: Amerikaanse vogelkers en 

Amerikaanse eik zijn aanwezig in de uitbreidingszone; 

 Verdroging en verzuring van habitattypes: de uitbreidingszone vormt een 

infiltratiegebied voor de lager gelegen vennen, laagveen- en kwelzones ten westen 

van de uitbreidingszone (zie discipline water). De aanwezigheid van 

naaldhoutaanplanten in de uitbreidingszone heeft echter een verdrogende en 

verzurende werking voor de natte heiden en vennen die voor hun grondwatervoeding 

(deels) afhangen van de infiltratiezone ter hoogte van de uitbreidingszone. 

 

12.2.1.8 Andere gebiedsgegevens 

 Het Vlaams natuurreservaat ‘De Teut’ ligt op een 600-tal m van de uitbreidingszone, 

de uitbreidingszone zelf ligt binnen de uitbreidingsperimeter van het natuurreservaat 

(= zone waarbinnen een voorkooprecht geldt). 

 Het oostelijk deel van het projectgebied gelegen op het grondgebied van de stad 

Genk is opgenomen in het bosbeheerplan van de Stad Genk (Aeolus, 2006). 

 Momenteel (juni 2014) bevindt het geïntegreerd beheerplan voor De Teut-

Tenhaagdoornheide zich in een beginfase. Dit beheerplan heeft betrekking op alle 

eigendommen van ANB in het gebied, zowel de reservaatspercelen als de openbare 

bossen. Het westelijk deel van de uitbreidingszone, gelegen op het grondgebied van 

de gemeente Zonhoven, is opgenomen in dit geïntegreerd beheerplan. Momenteel 

zijn dit geïntegreerd beheerplan en de daaraan gekoppelde gebiedsvisie nog niet 

beschikbaar. 
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 Op 12 februari 2010 was de officiële start van het plattelandsproject De Wijers, 

gecoördineerd door de Vlaamse Landmaatschappij, waarin vier uitdagingen tot doel 

worden gesteld voor het gebied: 1) het verleden begrijpen als basis voor toekomstige 

ontwikkelingen; 2) het versterken van het blauw-groene netwerk; 3) het slim benutten 

van de schaarse ruimte en 4) evolueren naar een duurzame en welvarende regio. 

 Op minder dan 100 m ten westen van de uitbreidingszone bevindt zich de definitief 

aangeduide ankerplaats ‘Vijver- en heidegebied rond de Bovenbeek van de 

Laambeek, Roosterbeek en Slangebeek’ (APL009). De uitbreidingszone overlapt met 

de relictzone ‘Bossen en heide van Midden-Limburg’ (R70045). Bij de opmaak van dit 

plan-MER is er binnen het studiegebied nog geen erfgoedlandschap aanwezig. Voor 

het gebied Hengelhoef dat – met uitzondering van de barrière van de autosnelweg – 

nagenoeg grenst aan de uitbreidingszone is echter een Provinciaal Ruimtelijk 

Uitvoeringsplan in opmaak waarbij een erfgoedlandschap zal worden aangeduid. 

 

12.2.2 Beschrijving van het plan 

12.2.2.1 Samenvatting van het plan dat een effect heeft op de SBZ-H / soorten 

De firma H. Essers wenst de bestaande site aan de Transportlaan in Genk uit te breiden 

omwille van haar snelgroeiende farma-activiteiten. Het bedrijf H. Essers werd opgericht in 

1928 en is intussen uitgegroeid tot één van de meest toonaangevende bedrijven in 

Europa op het vlak van transport en logistiek voor sectoren als chemie, 

farmaceutica/healthcare en kwalitatief hoogstaande goederen.  

De uitbreidingszone is gesitueerd op grondgebied van de stad Genk en de gemeente 

Zonhoven. De uitbreidingsvraag betreft de uitbreiding van de bestaande bedrijfssite van 

het logistiek bedrijf H. Essers aan de Transportlaan. Het gewestplan duidt de 

uitbreidingszone aan als natuurgebied. De Vlaamse Regering heeft de bevoegde minister 

van ruimtelijke ordening bij beslissing van 6 december 2013 gelast een planningsproces 

op te starten voor de uitbreiding van het logistiek bedrijf H. Essers. 

De uitbreidingszone is daarnaast volledig gelegen in een deelgebied van het 

habitatrichtlijngebied “Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en 

Roosterbeek met vijvergebieden en heiden” (BE2200031). 

Aangrenzend of in de directe omgeving van de uitbreidingszone liggen volgende 

verkeerswegen: 

 De E314 ten noorden met de afrit 30 Park Midden-Limburg ten noordwesten; 

 De Donderslagweg/Wagemanskeel (N726) ten westen; 

 De Transportlaan ten zuiden en zuidoosten. 

Het inrichtingsplan betreft een ontwerp van een inrichtingsplan voor de uitbreiding die 

mogelijks nog kan wijzigen op basis van de resultaten van de milieubeoordeling of 

actorenoverleg. 

De bestaande bedrijfssite heeft een oppervlakte van 195.794 m² (ca. 19,5 ha). De 

uitbreidingszone voor de uitbreiding heeft een oppervlakte van 119.595 m² (ca. 12 ha). 

Samen is dit een oppervlakte van 315.389 m² (ca. 31,5 ha). 

Noodzakelijke infrastructuur om het farma-segment aan te kunnen bieden, zijn: 

 opslaghallen – magazijnen; 

 cross dock (internationaal); 

 garage; 
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 kantoren. 

Deze infrastructuur is momenteel al aanwezig op de bestaande site en in gebruik. Enkel 

de uitbreiding van de oppervlakte van de opslaghallen - magazijnen is nog noodzakelijk 

om in te kunnen spelen op de groeiende marktvraag. 

 

De concrete uitbreiding op het terrein is vanuit technisch oogpunt relatief eenvoudig te 

realiseren. De bestaande hallen kunnen naar achteren uitgebreid worden. Het gaat om 6 

compartimenten van telkens max. 12.000 m² (beperking oppervlakte per compartiment 

i.f.v. brandveiligheid).  

 

Het fietspad en ruiter- / mountainbikepad die actueel doorheen de uitbreidingszone lopen, 

zullen verdwijnen door de uitbreiding van Essers. De omlegging van deze recreatieve 

routes dient deels te worden gerealiseerd buiten de uitbreidingszone en wordt daarom 

bijkomend beoordeeld binnen deze passende beoordeling. 

Er bestaan twee concrete inrichtingsvoorstellen voor de om te leggen recreatieve routes.  

In de bespreking van de voorstellen worden volgende afkortingen gebruikt: 

 FFR: functionele fietsroute 

 RFR: recreatieve fietsroute 

 MTB: mountainbike route 

 

Eerste optie  

 FFR + RFR + MTB/ruiterroute worden maximaal gebundeld via Wagemanskeel tot 

aan splitsing FFR en RFR/ruiter/MTB; 

 FFR loopt verder noordwaarts naar Houthalen; 

 RFR + MTB/ruiterroute splitsen af en worden omgelegd rondom uitbreiding H. Essers 

en komen in de noordelijke bufferzone van H. Essers te liggen. 
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Tweede optie  

 FFR + RFR worden maximaal gebundeld via Wagemanskeel tot aan de splitsing BFF 

en RFR 

 MTB/ruiterroute loopt niet langs Wagemanskeel maar omlegging gebeurt quasi 

volledig rondom uitbreiding H. Essers. De MTB/ruiterroute bevindt zich in de 

bufferzone van H.Essers. 

 FFR verder noordwaarts naar Houthalen. 

 RFR vanaf splitsing met FFR wordt omgelegd rondom uitbreiding H. Essers en komt 

in de noordelijke bufferzone van H. Essers te liggen. 

 

 

 

Vermits in geval van omlegging van de recreatieve routes rondom de uitbreidingszone de 

aanleg ervan binnen de bufferzone haalbaar is gebleken, is daarvoor geen extra 

ruimtebeslag beschouwd.   

 

Voor het fietspad is volgend maximaal ruimtebeslag beschouwd: 

 3 m-brede vrije strook langs de Wagemanskeel; 

 1,5 m-brede zone waarin het hoogteverschil t.o.v. de Wagemanskeel wordt overbrugd; 

 3 m-breed verhard fietspad; 

 2 m-breed onverhard ruiterpad/MTB. 

 

12.2.2.2 Relatie tussen het plan/project en de SBZ-H 

De uitbreidingszone maakt deel uit van het deelgebied 3 van de SBZ-H BE2200031 

‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met 

vijvergebieden en heiden’. Het ligt aan de oostrand van het habitatrichtlijngebied en is 

min of meer afgesneden van de rest van het habitatrichtlijngebied door de E314 en de 
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Wagemanskeel met rotonde. De uitbreidingszone fungeert als infiltratiegebied voor de 

natte en vochtige biotopen van het habitatrichtlijngebied in de valleien van de Laambeek 

en Roosterbeek. 

 

12.3 Effecten 

12.3.1 Identificatie elementen/fasen van plan/project met mogelijke impact 

12.3.1.1 Aanlegfase 

Het gaat hier om een passende beoordeling voor een plan (i.h.k.v. een plan-MER). De 

effecten van de aanlegfase worden hier bijgevolg niet besproken, dit zal gebeuren in een 

latere fase (project-MER etc.). Permanente effecten, bijvoorbeeld als gevolg van direct 

ruimtebeslag (o.a. de effecten op de populatie Spaanse vlag door vernietigen van hun 

waardplanten incl. rupsen tijdens de werkzaamheden) of van de kwaliteit van de 

aangevoerde grond en teelaarde, worden hierna wel beschreven en beoordeeld.  

 

12.3.1.2 Exploitatiefase 

12.3.1.2.1 Direct ruimtebeslag 

Habitattypes van Bijlage I van de Habitatrichtlijn 

Uitvoering van het voorliggend plan impliceert een permanent direct ruimtebeslag van 

11,96 ha door de uitbreidingszone en 0,43 ha door het fietspad en het ruiter- / 

mountainbikepad buiten de uitbreidingszone in het geval van optie 1 en 0,35 ha in het 

geval van optie 2.  

Op niveau van het deelgebied 3 ‘Teut-Tenhaagdoornheide’ (met een oppervlakte van 

1566,7 ha) impliceert dit een inname van maximaal (d.w.z. inname door plangebied en 

door het fietspad en ruiter-/MTB-pad in het geval van optie 1) 0,79 % van het deelgebied 

3. Op niveau van het volledige habitatrichtlijngebied (met een oppervlakte van 5095,6 ha) 

impliceert dit een permanente inname van maximaal 0,24%. 

 

Volgens de habitatkaart versie 5.2 en de nieuwe versie van de habitatkaart en de 

biologische waarderingskaart die begin juli 2014 verscheen (BWK - Habitatkaart v2.2 - 

toestand 2014) die gebiedsdekkend voor Vlaanderen de Europese habitattypes van 

Bijlage I van de Habitatrichtlijn weergeven, komen er geen Natura 2000 habitats voor in 

de uitbreidingszone en in de zones waar het nieuwe fietspad en het ruiter-

/mountainbikepad zijn voorzien (zowel in optie 1 als in optie 2). Er zullen bijgevolg geen 

Europese habitattypes rechtstreeks verloren gaan als gevolg van het voorliggend 

plan. 

 

De uitbreidingszone heeft echter wel potenties voor de ontwikkeling van Europese 

habitattypes (Figuur 12.3.1 en Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.). De talrijke 

aanwezigheid van Blauwe bosbes in de kruidlaag, de relicten van Struikhei die op 

een aantal plaatsen verspreid in de uitbreidingszone worden aangetroffen en het feit dat 

– ondanks de afwezigheid van beheer en de aanwezigheid van het naaldhout in de 

bovenetage – de verruiging in de uitbreidingszone nog beperkt is76, doet al vermoeden 

dat de bodem in het studiegebied zeer voedselarm is. Uit de bodemkaart (Kaart 6Kaart 6) 

                                                      
76 Wordt weerspiegeld o.a. in relatief beperkte aanwezigheid van Adelaarsvaren en zeer beperkte 

aanwezigheid van braam. 
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blijkt dat het hier droge tot vochtige zandbodems betreft, met een gedeelte profielloze 

zandduin. 

 

Figuur 12.3.1 Bosrand met Blauwe bosbes en relicten van Struikhei in de kruidlaag 

 

In de struiklaag komt natuurlijke verjonging voor van Lijsterbes, Ruwe berk, Grove den, 

Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik. 

 

 

Figuur 12.3.2 Detail van de kruidlaag met Blauwe bosbes en relicten van Struikhei 

 

Het IHD-rapport en de potentiekaarten in bijlage van dat IHD-rapport (ANB, 2012) geven 

in de uitbreidingszone goede potenties aan voor de ontwikkeling van de volgende 

habitattypes: 

 4030 Droge Europese heide  

 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van 

submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

 9190 Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur 

 

Specifiek ter hoogte van de profielloze landduin, goede potenties voor: 

 2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

 2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen 

 

De potenties voor de ontwikkeling van het habitattype 2310 op de profielloze landduin in 

de uitbreidingszone wordt geïllustreerd door aanwezigheid van het habitattype 2310 in 
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Klein Hengel, op 300 m ten westen van de uitbreidingszone, gelegen op dezelfde 

landduin.  

 

De talrijke aanwezigheid van Blauwe bosbes in een deel van de bosbestanden en de 

relicten van Struikhei die werden aangetroffen op een aantal locaties in het gebied77, 

maakt dat er actueel, onder naaldhoutaanplant en zonder beheer gericht op de 

ontwikkeling van heide, al zeker twee habitattypische soorten van het habitattype 4030 

aanwezig zijn in het gebied. Gelet op het feit dat Struikhei bovendien een langlevende 

zaadbank vormt, vermoeden we dat er in de uitbreidingszone belangrijke potenties zijn 

voor de ontwikkeling van het habitattype 4030, mits een goed omvormingsbeheer 

(kappen en verwijderen naaldhout en exoten, verwijderen en afvoer van de strooisellaag). 

 

De bodem en de aanwezigheid van elementen van zure Struisgrasvegetaties op zure 

bodem (BWK-code ha) in het noorden van de uitbreidingszone wijzen op potenties voor 

het habitattype 6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van 

berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) in de 

uitbreidingszone. Dit habitattype omvat alle soortenrijke, gesloten graslandvegetaties op 

zure bodems (Decleer, 2007). Door verruiging en struweelvorming ontbreken actueel de 

habitattypische graslandsoorten en kan niet gesproken worden van habitattype 6230. 

 

Om te komen tot een goede staat van instandhouding voor de heidehabitattypes 2310, 

2330 en 4030 met potenties voor de typische fauna zijn aanzienlijke aaneengesloten 

oppervlakten heide nodig78. De totale oppervlakte van de uitbreidingszone en van het 

daarbij aangesloten natuurgebied dat ligt binnen de harde infrastructuur, bedraagt nog 

geen 20 ha. De uitbreidingszone ligt gescheiden van de rest van het habitatrichtlijngebied 

door de Wagemanskeel en de E314. Bovendien heeft het gebied te maken met sterke 

verstoring (vooral van geluid) door het verkeer op de E314, het op- en afrittencomplex en 

de Wagemanskeel. In het IHD-rapport worden geen doelstellingen vooropgesteld voor de 

uitbreidingszone. 

 

Wat de potenties voor een goed ontwikkelde vorm van het habitattype 9190 betreft, 

dienen twee kanttekeningen te worden gemaakt (T’jollyn, 2009).  

De bosconstantie, die slaat op de periode dat een perceel bebost is, moet minstens 200 

jaar zijn om te komen tot een goede staat van instandhouding voor het criterium 

bosconstantie in het geval van het habitattype 9190. De uitbreidingszone werd echter pas 

recenter bebost en voldoet actueel nog niet aan de criteria oud bos locaties of bossen 

met een oude bestandsleeftijd om gekarteerd te kunnen worden als habitattype 9190. Op 

de Ferrariskaart (1777) en op de Vandermaelenkaart (1846-1854) is de uitbreidingszone 

nog gelegen in onontgonnen heidegebied. Pas in de tweede helft van de 19
de

 eeuw werd 

de uitbreidingszone bebost om aan de vraag naar mijnhout te kunnen voldoen. 

                                                      
77 De waarnemingen zijn het gevolg van een snelle survey, de hele oppervlakte van het plangebied werd niet 

systematisch onderzocht op de aanwezigheid van de soort. 

78 T’jollyn et al. (2009) vermelden dat de oppervlakte groter moet zijn dan 50 ha voor een goede staat van 

instandhouding en tussen de 5 en de 50 ha voor een voldoende staat van instandhouding voor de 

habitattypes 2310 en 4030 om zo kansen te geven aan de habitattypische fauna (Criterium oppervlakte 

natuurdoeltypen Nederland). 
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Een ander criterium voor bossen is het minimum structuurareaal, dit is de oppervlakte 

die noodzakelijk is om alle ontwikkelingsfasen van het betreffende bostype te kunnen 

omvatten en bedraagt 50 ha79 voor de bossen van het habitattype 9190. De 

uitbreidingszone is echter volledig omgeven door infrastructuur (E314, op- en 

afrittencomplex, Wagemanskeel, rotonde) en de totale beschikbare oppervlakte binnen 

deze harde barrières bedraagt nog geen 20 ha. 

Abiotisch gezien zijn er potenties voor de ontwikkeling van het habitattype 9190 

aanwezig in de uitbreidingszone. De aaneengesloten potentiële oppervlakte is echter 

te beperkt en geïsoleerd (geen aansluiting bij habitats in de nabije omgeving mogelijk 

door harde barrières) om te komen tot een goede staat van instandhouding voor dit 

habitattype. 

 

Zoals hierboven beschreven, zullen als gevolg van het ruimtebeslag in de 

uitbreidingszone geen habitatwaardige vegetaties verloren gaan. Er zullen echter 

wel vegetaties verloren gaan die wijzen op potenties voor de ontwikkeling van Europese 

habitattypes in de uitbreidingszone: met name Blauwe bosbes (typische soort van 

habitattype 4030 en 9120-9190), Struikhei (habitattype 2310, 4030 en 9190), Valse salie 

(habitattype 9120-9190) en een struiklaag (en nevenetage) met Lijsterbes, Sporkehout en 

Ruwe berk (habitattype 9120-9190). In de strook grenzend aan de Wagemanskeel waar 

het fietspad – en in optie 1 ook het ruiter-/mountainbikepad zou komen – is 

Adelaarsvaren dominant aanwezig en zijn habitattypische soorten in de kruidlaag 

schaarser dan in delen van de uitbreidingszone. 

Los van het feit dat de uitbreidingszone en zijn nabije omgeving (met name deel van 

SBZ-H tussen Wagemanskeel, E314 en actueel bedrijventerrein van Essers) op zich te 

klein en geïsoleerd zijn om te komen tot een goede ontwikkeling van deze habitattypes 

los van de uitvoering van voorliggend plan, zijn milderende maatregelen aanbevolen 

voor het verlies van de habitattypische soorten. Immers, de resterende zone van het 

habitatrichtlijngebied na uitbreiding van Essers (zone tussen E314 en Wagemanskeel en 

plangebied Essers) bevat actueel beduidend minder habitattypische soorten dan de 

uitbreidingszone.  

Met oog op een spontane kolonisatie van de habitattypische soorten (9190, 4030) in de 

bufferstrook en andere groenzones binnen de uitbreidingszone en in het resterend deel 

van het habitatrichtlijngebied tussen de Wagemanskeel en de E314 enerzijds en de 

uitbreidingszone anderzijds, is het sterk aanbevolen om de zaadbank in de delen van de 

uitbreidingszone met een goede vertegenwoordiging van habitattypische soorten80 deels 

te vrijwaren vóór de start van de werkzaamheden en deze te gebruiken als afdeklaag in 

de bufferstrook en andere groenzones van de uitbreidingszone waar natuurontwikkeling 

wordt beoogd. Concreet impliceert dit dat, vooraleer de bodem volledig wordt vergraven, 

de strooisellaag eerst wordt verwijderd en de humuslaag met zaadbank wordt afgegraven 

en aan de kant wordt gelegd om te dienen als toplaag in de bufferstrook en andere 

groenzones van de uitbreidingszone nadat deze zijn opgehoogd.  

Wat de ophoging ter hoogte van de bufferstrook en andere groenzones in de 

uitbreidingszone betreft, is het van belang dat onder de humuslaag met de zaadbank van 

                                                      
79 Deze oppervlakte varieert van 10 ha (voor o.a. essenbronbos en elzenbroekbossen) tot 50 ha voor 

bostypen met lichtboomsoorten, die grote verjongingsopeningen vereisen (b.v. eiken-berkenbos). 

80 Het gaat hier in het bijzonder om het BWK-vlak nr. 5, zoals aangeduid op Kaart .18. 
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de doelsoorten81 een minerale bodem ligt die qua textuur (en dus infiltratiecapaciteit etc.) 

sterk vergelijkbaar is met de huidige bodems in de uitbreidingszone, om zodoende een 

geschikte abiotische uitgangspositie te creëren voor de beoogde vegetaties. In de delen 

van de bufferstrook en andere groenzones binnen de uitbreidingszone waar 

natuurontwikkeling wordt beoogd, moet de grond die gebruikt wordt voor de ophoging 

van een vergelijkbare textuur zijn als de actuele bodem in de uitbreidingszone. 

 

Leefgebied van soorten van Bijlage II van de Habitatrichtlijn 

In de loop van de zomer 2014 werd in de uitbreidingszone ter hoogte van de bermen van 

het fietspad zowel ten westen als ten noorden (i.e. tussen het bedrijventerrein en de 

E314) van de bestaande bedrijfssite de aanwezigheid van de vlindersoort Spaanse vlag 

(Euplagia / Callimorpha quadripunctaria) vastgesteld. Een vijftal adulte exemplaren 

werden waargenomen (mondelinge mededeling Geert Beckers). Er werd nog niet gericht 

gezocht naar rupsen82, maar de aanwezigheid van een vijftal vlinders doet sterk 

vermoeden dat er ook voortplanting plaatsvindt in de uitbreidingszone en het hier om een 

deelpopulatie gaat en niet over een paar zwervende exemplaren afkomstig van een 

verder afgelegen bronpopulatie83. Het feit dat vaak zeer lage aantallen84 worden 

waargenomen, wordt in de literatuur aangehaald als een moeilijkheid bij de monitoring 

van Spaanse vlag (Adriaens et al., 2008; De Vries & Groenendijk, 2012). 

De Spaanse vlag heeft als ecoprofiel lichtrijke bossen en mozaïeklandschappen 

(Van Uytvanck & Goethals, 2014). De Vries & Groenendijk (2012) geven 

volgende synthese van het leefgebied voor de rupsen en adulten: 

Rupsenbiotoop 

 Voedselrijke en redelijk vochtige, maar niet vaak overstroomde milieus 

 Halfopen, kruidenrijke bosranden 

Vlinderbiotoop 

 Bosranden, ruigten en bloemrijke zomen 

 Beschut en zonnig microklimaat 

 Bloemrijk, met name Koninginnekruid (belangrijkste nectarplant van de soort) 

                                                      
81 Mogelijks zal deze zaadbank ook zaden van Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik bevatten, 

waardoor jaarlijkse opvolging van de exoten na de inrichtingsfase noodzakelijk zal zijn. 

82 De rupsen zijn niet gemakkelijk terug te vinden, aangezien ze nachtactief zijn en in een vrij gesloten 

vegetatie leven en overdag onder in de vegetatie verblijven (De Vries & Groenendijk, 2012). 

83 De mobiliteit van de Spaanse vlag is door Van der Meulen & Groenendijk (2005) getypeerd als ‘gematigd 

gebiedsgebonden’ (klasse 3 in een indeling van 1 [zeer honkvast] tot 5 [trekvlinder]). Dit betekent dat de 

vlinders foeragerend ook buiten het rupsenbiotoop worden waargenomen en dat er in beperkte mate sprake 

is van zwerfgedrag. Zwervers worden met name in jaren met gunstige weersomstandigheden op grotere 

afstanden van tientallen kilometers tot 100 km van hun bronpopulatie aangetroffen (De Vries & Groenendijk, 

2012). 

84 De dichtheden van vlinders zijn vaak laag (0,3-1,3 vlinders per sectie van 50 m), maar bij uitzondering 

worden op goede plekken meer dan 5 vlinders per 50 m gezien (De Vries & Groenendijk, 2012). 
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De vlinders vertonen bij hoge temperaturen vaak een pendelgedrag tussen het 

vochtigere, schaduwrijke rupsenbiotoop en het warme, zonnige en beschutte 

vlinderbiotoop (vaak op hellingen). Beide biotopen komen bij voorkeur dicht bij elkaar 

voor. 

Belangrijkste gekende waardplanten van de rupsen zijn Koninginnekruid, Smeerwortel, 

wilgenroosje, Grote brandnetel, Hondsdraf, Smalle weegbree, Witte dovenetel, Paarse 

dovenetel, Rode klaver, Framboos, Gewone braam, Hazelaar, wilgen en kamperfoelie. 

Belangrijkste gekende waardplanten van de adulten zijn Koninginnekruid, Vlinderstruik, 

Akkerdistel, Wilde marjolein en distels. 

De vlinders van Spaanse vlag werden in de berm langs het bestaande fietspad 

waargenomen, zowel ten westen als ten noorden van de huidige site van Essers. Gezien 

de biotoopvereisten van de soort, gaan we ervan uit dat de berm ten noorden (dus tussen 

de E314 en Essers) vooral geschikt is voor de volwassen vlinder, aangezien deze sinds 

de uitgevoerde kappingen open (zonnig) en droog is. De afwisseling van licht en 

schaduw in de bosrand (relatief ijle bovenetage), de kruidachtige, wat ruigere en hogere 

vegetatie met o.a. Koninginnekruid en het vochtige microklimaat van de bosrand, maken 

de omstandigheden langsheen het fietspad ten westen van de huidige site van Essers 

geschikt voor zowel de adulten als de rupsen van de soort. 

 

Figuur 12.3.3 Bosrand met ruigtezoom naast het fietspad in de uitbreidingszone waar imagines van 

Spaanse vlag werden waargenomen. 

Om de effecten op Spaanse vlag in te schatten, is het van belang om ook de 

levenscyclus van de soort te kennen. De Spaanse vlag kent één generatie per jaar. De 

rupsen komen in augustus-september uit het ei en eten voor de winter slechts 

sporadisch. De jonge rupsen overwinteren op de waardplant. Ze zijn goed in staat om 

koude winters met vorst te overleven. Vroeg in het jaar zijn ze op milde dagen ook 

overdag actief, maar later worden ze hoofdzakelijk ’s nachts actief. De rupsen eten echter 

niet tijdens koude nachten. De belangrijkste groei vindt pas in het voorjaar plaats. De 
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Spaanse vlag verpopt in een cocon tussen het strooisel in juni-juli. De vliegtijd van de 

adulten is juli en augustus. 

Het verdwijnen van de bermen langs het fietspad/ruiterpad/wandelpad in de 

uitbreidingszone impliceert dat geschikt biotoop (met waardplanten zoals 

Koninginnekruid) voor Spaanse vlag wordt ingeperkt. De zonbeschenen en drogere delen 

– typisch vlinderbiotoop – begeleidend aan het noordelijk gelegen fietspad tussen de 

uitbreidingszone en de bestaande site van Essers blijven gevrijwaard. Echter, de bermen 

ten westen van de huidige site van Essers, die deels beschaduwd en een vochtiger 

microklimaat hebben en waar ruigtekruiden, waaronder Koninginnekruid groeien – zullen 

verdwijnen. Deze bermen vormen een geschikt rupsenbiotoop en zijn tevens ook 

interessant voor de adulten. 

Hoewel er actueel geen gegevens zijn wat de populatiegrootte en aanwezigheid van 

rupsen in de uitbreidingszone en nabije omgeving betreft85, moet het voorzorgsprincipe 

gehanteerd worden en moet er bijgevolg op projectniveau rekening worden gehouden 

met het feit dat, naast het verlies van geschikt leefgebied, vermoedelijk ook (een deel 

van) de populatie zal verdwijnen tijdens de aanlegfase. De soort leidt het grootste deel 

van het jaar als rups een eerder verborgen leven op de waardplanten en in de 

strooisellaag. Rupsen aanwezig op de vegetatie tijdens de aanlegfase zullen worden 

vernietigd, van de adulten (opgelet de vliegperiode is beperkt tot juli en augustus) wordt 

verwacht dat ze kunnen wegvliegen naar geschikte gebieden elders. 

Het voorzorgsprincipe indachtig zijn op projectniveau milderende maatregelen 

noodzakelijk om de aanwezigheid van geschikte leefgebieden voor de soort te 

garanderen in de onmiddellijke omgeving van de uitbreidingszone en om een deel van de 

populatie te vrijwaren tijdens de werkzaamheden. Volgende milderende maatregelen 

worden voorgesteld en zullen verder op projectniveau worden verfijnd: 

 

 Creëren van geschikt leefgebied 

In het resterend habitatrichtlijngebied / natuurgebied ten westen van de 

uitbreidingszone dient een strook soortenrijk, schraal grasland en daarop aansluitend 

een voldoende brede ruigtezoom en bosrand met mantelvegetatie van autochtone en 

standplaatsgeschikte struiken (zoals Lijsterbes, Sporkehout) te worden gecreëerd als 

overgang naar de bosbestanden. Deze mantelzoomvegetatie kan variabel zijn in breedte. 

Een ‘golvende’ bosrand (i.e. met inhammen, waar een beschut microklimaat heerst) 

wordt beoogd, zodat deze zowel bezonde als beschaduwde delen en tevens ook 

windluwe of vochtigere zones kan omvatten. Aangezien deze zone eigendom is van ANB 

en opgenomen is in het geïntegreerd beheerplan voor de Teut-Tenhaagdoornheide dat 

momenteel wordt opgemaakt door ANB86, is afstemming van deze milderende maatregel 

met ANB noodzakelijk. 

Wat de inplanting van deze soortenrijke grasland- en mantelzoomvegetaties in het 

westelijk resterend deel van het habitatrichtlijngebied betreft, zijn er twee 

mogelijkheden: 1) als overgang tussen het fietspad langs Wagemanskeel en de 

aangrenzende bosbestanden of 2) als overgang tussen de bufferstrook aan de rand van 

het uitbreidingsgebied en de aangrenzende bosbestanden. De tweede mogelijkheid is te 

                                                      
85 In het plan-MER wordt dit opgenomen als een leemte in de kennis. 

86 Het geïntegreerd beheerplan heeft betrekking op alle eigendommen van ANB in het gebied, zowel de 

reservaatpercelen als de openbare bossen. 
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verkiezen omwille van de verstoring veroorzaakt door het verkeer op de Wagemanskeel. 

De aanwezigheid van de druk bereden Wagemanskeel heeft effecten o.a. wat betreft 

uitlaatgassen en luchtverplaatsingen door (vracht)verkeer op insecten zoals Spaanse 

vlag. Lichthinder en geluidsverstoring vanwege het verkeer spelen zeker ook voor andere 

soortengroepen zoals vleermuizen en vogels een belangrijke rol. In het geval de 

mantelzoomvegetaties zullen worden gecreëerd ter hoogte van de overgang tussen de 

bufferstrook en de bosbestanden van het habitatrichtlijngebied komen de leef- en 

verbindingsgebieden voor Spaanse vlag en andere soorten beduidend (nl. een 100-tal m) 

verder te liggen van de verstoring veroorzaakt door het verkeer op de Wagemanskeel.  

Wat de ligging van het ruiter-/MTB-pad ten westen van de uitbreidingszone betreft, 

zijn nog twee opties mogelijk: in het geval van optie 1 zal het ruiter-/MTB-pad aansluitend 

op het fietspad langs de Wagemanskeel worden gerealiseerd; in het geval van optie 2 zal 

het ruiter-/MTB-pad net ten westen van de uitbreidingszone worden gerealiseerd. Optie 2 

impliceert m.a.w. dat er een ruiter-/MTB-pad komt aansluitend bij de meest geschikte 

zone voor de realisatie van mantelzoomvegetaties ten behoeve van Spaanse vlag. 

Uit een studie m.b.t. de verstoring van de verschillende recreatievormen in natuur- en 

bosgebieden, wordt gesteld dat – rekening houdend met de gemiddelde geluidsproductie, 

onvoorspelbaarheid en verblijfsduur – de verstoring veroorzaakt door ruiters het grootst is 

en de verstoring veroorzaakt door fietsers het kleinst is, verstoring door mountainbike 

situeert zich tussen beiden in. Wat bodemverstoring betreft, wordt van ruiters een zeer 

grote impact verwacht, van mountainbikers is de impact maar half zo groot en van 

fietsers is de impact het kleinst (ARCADIS, 2012). Aangezien over de verwachte 

gebruiksfrequentie van het mountainbike- / ruiterpad geen gegevens beschikbaar zijn, 

dienen we uit te gaan van een worst case situatie van intensief gebruik door beide 

groepen recreanten. Rustverstoring door deze groepen van recreanten wordt beperkt 

beschouwd ten aanzien van de rustverstoring door het drukke (vracht)verkeer langs de 

Wagemanskeel. Wat bodemverstoring betreft, zullen vooral negatieve effecten optreden 

wanneer deze groepen recreanten afwijken van het pad. Bij het verlaten van het pad zal 

de vegetatie langsheen het MTB/ruiterpad betreden / bereden worden, met mogelijks 

negatieve gevolgen voor de vegetatie en de aanwezige faunasoorten. Optie 1, waarbij 

het ruiter- en MTB-pad samen met het fietspad wordt gebundeld ter hoogte van de 

Wagemanskeel, verdient daarom de voorkeur. Het zal weliswaar vooral de lage 

soortenrijke graslandvegetatie zijn die wordt betreden, er wordt niet verwacht dat deze 

groepen van recreanten zich tot in de ruigtezoom (= het potentieel leefgebied voor 

Spaanse vlag) zullen begeven.  

 

Aansluitend op het fietspad en het ruiter-/MTB-pad ter hoogte van de noordelijke 

bufferstrook moeten ook voldoende brede ruigtezomen worden ontwikkeld, in eerste 

instantie om continuïteit in de leefgebieden voor Spaanse vlag en andere insectensoorten 

te realiseren (verbindingsfunctie). Ook voor vleermuizen zijn dergelijke insectenrijke 

ruigtezomen naast de bosrand bijzonder interessant. Deze milderende maatregel moet 

worden afgestemd met de eigenaars van de gronden, zijnde Stad Genk (grondgebied 

Genk) en ANB (grondgebied Zonhoven). Wat de zone op het grondgebied Zonhoven 

betreft, maakt deze zone ook deel uit van het geïntegreerd beheerplan voor de Teut-

Tenhaagdoornheide dat momenteel wordt opgemaakt door ANB en is afstemming 

hiermee nodig. Op grondgebied van de Stad Genk is afstemming met het bosbeheerplan 

noodzakelijk. Daarnaast is er ook afstemming nodig met de overeenkomst die werd 

afgesloten tussen de Stad Genk en H. Essers naar aanleiding van de voorwaardelijke 
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stedenbouwkundige vergunning die op 6 februari 2008 werd verleend voor de vorige 

uitbreiding van het bedrijf. 

 

Gezien de voedselarme uitgangssituatie, zal vermoedelijk eenmaal laat maaien87 per 

twee tot vier jaar volstaan in de zones waar een ruigtezoom wordt beoogd. Het maaien 

dient gefaseerd te gebeuren, zodat er altijd ruigte aanwezig blijft. Het maaisel kan het 

best een paar dagen blijven liggen voordat het wordt afgevoerd om de rupsen de 

gelegenheid te geven weg te kruipen. Zones die frequenter moeten worden gemaaid, met 

oog op de ontwikkeling van schrale graslanden bijvoorbeeld, kunnen best na half 

september worden gemaaid wanneer zich waardplanten in deze zones zouden bevinden, 

waarbij de maaihoogte hoog wordt afgesteld om de sterfte onder rupsen te minimaliseren 

(De Vries & Groenendijk, 2012). 

 

 Beschermingsmaatregelen Spaanse vlag tijdens de werkzaamheden (o.a. timing 

werkzaamheden ifv vliegtijd adulten, afvangen rupsen,…) 

Op projectniveau dienen de nodige maatregelen te worden genomen om te vermijden dat 

de populatie Spaanse vlag in de uitbreidingszone tijdens de aanlegfase volledig wordt 

vernietigd. Rekening houdend met de ecologie van de soort, zijn verschillende opties 

mogelijk: 

 Grondige inventarisatie van de fietsberm in de uitbreidingszone met afvang van de 

rupsen en verplaatsen naar geschikte leefgebieden voor Spaanse vlag (beschrijving 

zie boven) in de omgeving vooraleer de werkzaamheden van start gaan88; of 

 Werkzaamheden (verwijderen vegetatie, graafwerken) in het bestaand rupsenbiotoop 

in de fietsberm uitvoeren in de maand juli, op het moment dat de adulten rondvliegen 

(en dus kunnen uitwijken naar andere locaties) en nog niet te veel eitjes zijn afgezet. . 

De periode van uitvliegen van de vlinders in de maand juli89 moet goed worden 

opgevolgd in dit geval; of 

 Verplaatsen van een deel van het rupsenbiotoop inclusief rupsen naar potentieel 

geschikte leefgebieden in de omgeving voor de aanvang van de werkzaamheden 

(winterseizoen). Concreet impliceert dit het zorgvuldig verplanten van een deel van 

waardplanten (in eerste instantie Koninginnekruid) inclusief strooisellaag, zode en 

teelaarde naar een locatie met vergelijkbare abiotiek en beschaduwing waar reeds 

Koninginnekruid voorkomt. De bedoeling is om samen met de waardplanten, ook een 

deel van de rupsenpopulatie te verplaatsen naar geschikt leefgebied in de omgeving. 

Op basis hiervan kunnen we besluiten dat de uitbreidingszone actueel naar alle 

waarschijnlijkheid een rol speelt als leefgebied voor Spaanse vlag. In het S-IHD-rapport 

wordt het behoud van de soort op de actuele locaties vooropgesteld. De realisatie van 

het project zal echter niet leiden tot significant negatieve effecten op de 

instandhoudingsdoelstellingen die voor deze soort zijn vastgelegd op voorwaarde dat bij 

aanvang van de aanlegfase de nodige milderende maatregelen in acht worden genomen 

om de impact op de (potentiële) populatie tot een minimum te herleiden.  

                                                      
87 Maaien met messenbalk of cyclomaaier geeft minder sterfte onder insecten dan maaien met een 

klepelmaaier. 

88 Gezien de verborgen levenswijze van de rupsen en het feit dat deze nachtactief zijn, is het afvangen van de rupsen allerminst 

evident. 

89 Weersomstandigheden kunnen moment van uitvliegen beïnvloeden. 
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Leefgebied van soorten van Bijlage IV van de Habitatrichtlijn 

Uit de vleermuisinventarisatie, de landschapsanalyse en inschatting van de potenties 

voor vleermuizen in de zone tussen de Wagemanskeel met rotonde, de E314 en de 

bestaande bedrijfssite van H.Essers blijkt dat de bomen er zeer weinig tot geen potentieel 

hebben als verblijfplaats voor vleermuizen. Tijdens de vleermuisinventarisaties werd in de 

uitbreidingszone en onmiddellijke omgeving in vergelijking met het deel van het 

habitatrichtlijngebied aan de overkant van de Wagemanskeel (De Teut) zeer weinig 

vleermuizenactiviteit vastgesteld.  

Op basis hiervan kunnen we besluiten dat de uitbreidingszone en onmiddellijke omgeving 

actueel niet belangrijk is voor vleermuizen en de uitvoering van het voorliggend plan geen 

significant negatieve effecten zal hebben op de bestaande vleermuispopulaties en het 

behalen van de instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten in het 

habitatrichtlijngebied BE2200031 ‘Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek 

en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden’. 

 

Actueel is de uitbreidingszone te sterk be-/verbost en van de bestaande infrastructuur 

gaat een aanzienlijke barrièrewerking uit (sterk versnipperd) om het voorkomen van 

Gladde slang in de uitbreidingszone en nabije omgeving (zone tussen E314, 

Wagemanskeel en huidige site Essers) mogelijk te maken. Effecten op Gladde slang 

worden bijgevolg niet besproken. 

 

Conclusie direct ruimtebeslag 

Momenteel komen er geen Europese habitattypes voor en de uitbreidingszone kreeg 

evenmin een rol toebedeeld in het rapport met de specifieke 

instandhoudingsdoelstellingen. Er zijn wel potenties aanwezig voor de ontwikkeling van 

Europese habitattypes in droge en voedselarme sfeer (2310, 2330, 4030, 6230 en 9190), 

dit komt o.a. tot uiting in de aanwezigheid van Blauwe bosbes en Struikhei in de 

kruidlaag. De beschikbare oppervlakte binnen de bestaande harde infrastructuur is in de 

huidige situatiete beperkt, de ligging te geïsoleerd en de verstoring (vooral geluid) te 

groot om te komen tot goed ontwikkelde habitattypes met habitattypische plant- en 

diersoorten. Milderende maatregelen zijn aanbevolen voor het verlies van de 

habitattypische soorten in de kruidlaag (vrijwaren van een gedeelte van de zaadbank). 

Mits  

(1) het creëren van geschikte leefgebieden voor de rupsen en adulten van Spaanse 

vlag in het resterend habitatrichtlijngebied / natuurgebied ten westen van de 

uitbreidingszone onder de vorm van soortenrijke graslanden en 

mantelzoomvegetaties met een voldoende brede ruigtezoom, 

(2) het creëren van ruigtevegetaties voor Spaanse vlag in de bermen van het fietspad en 

het ruiter-/MTB-pad ter hoogte van de noordelijke bufferstrook en 

(3) het vrijwaren van een deel van de populatie tijdens de werkzaamheden , 

zullen negatieve effecten op de soort beperkt blijven. Er zijn dan geen significant 

negatieve effecten te verwachten. 

Gezien het beperkte belang van de uitbreidingszone voor vleermuizen, zal de uitvoering 

van het voorliggend plan geen significant negatieve effecten hebben op de bestaande 
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vleermuispopulaties in het habitatrichtlijngebied en het behalen van de 

instandhoudingsdoelstellingen voor deze soorten. 

Bijgevolg verwachten we op niveau van het habitatrichtlijngebied geen significant 

negatieve effecten door het ruimtebeslag als gevolg van het voorliggend plan. Het 

behalen van de instandhoudingsdoelstellingen zal evenmin in het gedrang komen door 

het uitvoeren van voorliggend plan. 

 

12.3.1.2.2 Verstoring van de waterhuishouding 

De realisatie van het voorliggend plan impliceert een toename van het verharde 

oppervlak met 11,24 ha in de uitbreidingszone. Het fietspad van de recreatieve fietsroute 

gaat eveneens gepaard met een beperkte bijkomende verharding. 

De uitbreidingszone fungeert als een infiltratiezone die van belang is voor kwelstromen in 

lager gelegen gebieden ten westen van de uitbreidingszone90. De stroombanen tussen de 

insijpelingszone op het Kempisch Plateau (TAW 90 m) en de voet van het Plateau (TAW 

60-65 m) waar ze uitmonden in bronnen en kwelzones vormen het freatisch 

grondwatersysteem in de ruime omgeving van de uitbreidingszone. In de beekdalen komt 

het opwellen van dit grondwater overeen met een relatief sterke groei van 

kwelindicatoren.  De vennen ten westen van de uitbreidingszone liggen in de 

overgangszone tussen infiltratiegebied en kwelgebied. 

Door het verharden van de uitbreidingszone bestaat het risico dat de 

infiltratiemogelijkheden voor hemelwater beperkt worden waardoor de voeding van deze 

kwelstromen zou verminderen en verdroging zou optreden. In deze kwetsbare omgeving 

dient dit absoluut vermeden te worden. Actueel vormt verdroging ook al een knelpunt 

voor habitattypes 4010, 7140, 7150 en 91E0 van het habitatrichtlijngebied. Vandaar dat 

we bij de beoordeling van het effect van wijziging grondwatertafel het voorzorgprincipe 

van maximale infiltratie van zuiver hemelwater vooropstellen om de voeding van 

kwelstromen in de westelijke lager geleden gebieden niet te beïnvloeden. 

De zandige ondergrond en de diepe grondwatertafel ter hoogte van de uitbreidingszone 

zijn factoren die een goede infiltratie bevorderen. De dimensionering van de 

noodzakelijke infiltratiebekkens (met name het noodzakelijke volume en de noodzakelijke 

oppervlakte) werd bepaald door de voorwaarden uit de nieuwe hemelwaterverordening. 

Voor de bijkomende verharding van 11,24 ha dient de infiltratievoorziening minstens een 

volume van 2.810 m³ en een infiltrerend oppervlak van 4.496 m² te hebben. Om het 

noodzakelijke infiltratievolume en infiltratieoppervlak te realiseren, zijn er uiteraard 

meerdere combinaties van afmetingen mogelijk. Doordat zandbodems zeer goed 

doorlatend zijn, wordt verwacht dat een infiltratiebekken zeer goed zal functioneren en er 

voor de afwatering van de geplande verharding van de uitbreidingszone geen reden is 

om bijkomende infiltratiecapaciteit te overwegen bovenop de minima van de 

hemelwaterverordening. De uitbreidingszone zal echter opgehoogd worden, wat een 

onzekerheid meebrengt over de infiltratiecapaciteit van de bodem na deze 

ophoogwerken. Daarom zijn maatregelen noodzakelijk om ook na de ophoging de 

infiltratiecapaciteit te garanderen. In de zones met infiltratievoorzieningen dient de 

aangevoerde grond dezelfde textuur te hebben als de actuele bodem in de 

uitbreidingszone om zo ook na ophoging de infiltratiecapaciteit te verzekeren. 

                                                      
90 Het Klein Hengelhoef 1, 2 en 3 zijn drie vennen die tussen 800 en 1400 m van het plangebied zijn 

gesitueerd (Technum – Aeolus, 2002). 
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Om ervoor te zorgen dat de noodoverloop van de infiltratievoorziening slechts in zeer 

uitzonderlijke omstandigheden (bij extreme buien) in werking treedt, kan ook een extra 

infiltratiecapaciteit worden overwogen. Dit kan door binnen de bufferzones 

infiltratievoorzieningen te voorzien met grotere volumes en oppervlaktes dan deze 

opgelegd door de nieuwe hemelwaterverordening.  

De noodoverloop van het infiltratiebekken zal worden aangesloten op de riolering. Bij 

extreme buien kan de riolering dan worden belast met hemelwater dat niet kan infiltreren. 

De riolering in de Transportlaan voert het water af in de richting van de Hengelhoefstraat. 

De overstorten in de Hengelhoefstraat zijn niet gelegen in SBZ-gebied. Als op 

projectniveau het inrichtingsplan definitief is en de dimensies van de 

infiltratievoorzieningen gekend, kan gekwantificeerd worden met welke terugkeerperiode 

de noodoverloop in werking zal treden en wat het exacte effect hiervan is op de 

overstorten.   

De mate van zoutaanrijking door het gebruik van strooizouten ten gevolge van de 

uitbreiding van H. Essers is niet gekend, maar kan geraamd worden op basis van het 

chloridegehalte vastgesteld in grondwaterwinningen waarbij het bodemtype vergelijkbaar 

is. De chlorideconcentraties ten gevolge van het strooizoutgebruik binnen de 

uitbreidingszone worden geraamd op enkele tientallen mg/L. De procentuele bijdrage van 

het bedrijf van Essers ten opzichte van het huidige strooizoutgebruik in de omgeving, 

zoals op het bestaande wegennet zoals de E314 en de N726, is gering. Beide zijn drukke 

verkeersassen met langsgrachten die grotendeels in infiltratiegebied gelegen zijn. In 

vergelijking met het strooizoutgebruik op deze verkeersassen, is het strooizoutgebruik 

binnen de uitbreidingszone beperkt. Strooizoutgebruik is enkel nodig op de interne 

wegen, niet ter hoogte van de parkeerzones en de laad- en loskades. Van de totale 

oppervlakte van de uitbreidingszone van 11,96 ha wordt maximaal 1,5 ha (12 %) 

bestrooid met dooizout. Het effect ten gevolge van het plan wordt daarom gering negatief 

geacht. 

 

In het plan-MER is gesteld dat in de stedenbouwkundige voorschriften horende bij het 

GRUP alle milderende maatregelen die nodig zijn om significant negatieve effecten op de 

grondwatertafel, op de grondwaterkwaliteit en de oppervlaktewaterkwaliteit als dwingend 

en strikt noodzakelijk zullen worden opgenomen. Het betreft volgende te nemen 

milderende maatregelen: 

 Al het hemelwater dat terecht komt in de uitbreidingszone, zal worden afgeleid naar 

infiltratiebekkens. De infiltratievoorziening dient minstens een volume van 2.810 m³ en 

een infiltrerend oppervlak van 4.496 m² te hebben. 

 Voor het lozingspunt in het infiltratiebekken dient een slibvang en olieafscheider 

geplaatst te worden en degelijk onderhoud van het infiltratiebekken dient te worden 

gegarandeerd.  

 De bufferzone fysisch afschermen voor vrachtwagens die in de randzones zullen 

parkeren.  

 De aangevoerde grond dient in de volgende zones dezelfde textuur te hebben als de 

actueel aanwezige zandbodems in de uitbreidingszone: 

 zones met infiltratievoorzieningen, 

 bufferstrook, 

 andere groenzones van de uitbreidingszone waar natuurontwikkeling wordt 

beoogd. 
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 Tijdens de exploitatiefase dienen bodembeschermende maatregelen genomen te 

worden.  

 Binnen de bufferzone dienen maatregelen genomen te worden om bodemcompactatie 

te vermijden : bv. voorzien van rijplaten of werken met voertuigen op rupsbanden of 

luchtbanden met een lage luchtdruk. 

 Infiltratieproef uitvoeren na de ophoogwerken binnen de zone waar het 

infiltratiebekken wordt aangelegd. 

 

Daarnaast worden er ook aanbevelingen (niet strikt noodzakelijk op te nemen in de 

stedenbouwkundige voorschriften) geformuleerd: 

 Het is aanbevolen een (voldoende werkzaam) alternatief te zoeken voor dooizout 

(bijvoorbeeld ureum dooikorrels of zand).  

 

Het fietspad van de recreatieve fietsroute gaat gepaard met een bijkomende verharding. 

Het effect van het fietspad op de waterhuishouding wordt zowel in optie 1 als in optie 2 

verwaarloosbaar geacht. Het hemelwater dat van het fietspad afstroomt, kan immers 

naast de verharding in de bodem infiltreren.  

De ruiter-/MTB-route wordt niet verhard. Hier kan het water ter plaatse in de bodem 

dringen (verwaarloosbaar effect). 

 

Conclusie verstoring van de waterhuishouding:  

Mits in achtname van de noodzakelijke milderende maatregelen (zullen de te verwachten 

effecten op de waterhuishouding verbonden aan voorliggend plan herleid worden tot niet 

significant negatief. Analoog zullen ook de effecten van het voorliggend plan op grond- en 

oppervlaktewaterafhankelijke Europese habitattypes en soorten in het 

habitatrichtlijngebied herleid worden tot niet significant negatief. Van de aanleg van het 

fietspad en het ruiter- / mountainbikepad worden slechts verwaarloosbare effecten 

verwacht op de waterhuishouding. 

 

12.3.1.2.3 Geluidsverstoring 

Geluid kan verstorende effecten hebben op in het wild levende soorten. Zo kan geluid 

zorgen voor: (1) verandering van gedrag als gevolg van het niet goed kunnen 

waarnemen van de akoestische signalering van predators, (2) verandering in gedrag als 

gevolg van schrik- of vluchtreactie, (3) verandering in de fysiologie van een individu als 

gevolg van stress en (4) tijdelijke of permanente gehoorvermindering. Al deze 

veranderingen kunnen uiteindelijk sterke effecten hebben voor de populatiedynamiek en 

zo het voorkomen van de soort (Klein, 2008). 

Voor de beschrijving van de geluidsimpact wordt de toekomstige situatie (situatie in het 

jaar 2020 na uitbreiding) vergeleken met de referentiesituatie (situatie in het jaar 2020 

zonder planuitvoering). Het toegenomen wegverkeer van en naar de terreinen van 

Essers vormt tijdens de exploitatiefase de voornaamste bron van eventuele geluidshinder 

resulterend uit voorliggend plan. Voor de beschrijving van de impact t.g.v. het 

toegenomen verkeer (zowel vrachtwagens als personenwagens) wordt in de disciplines 

mobiliteit en geluid uitgegaan van het verkeer tijdens de ochtend- (tussen 7u en 9u) en 

avondspits (16u en 18u). In de discipline geluid wordt de gemiddelde geluidsbelasting 

gedurende 1h met de grootste verkeersbelasting tijdens de ochtend- en avondspits 
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berekend (uitgedrukt als equivalent continue geluidsniveau gedurende 1h = LAeq,1h). 

Ook bij de bespreking van de geluidsverstoring in de discipline fauna en flora zal worden 

uitgegaan van deze equivalente geluidsniveaus gemiddeld bepaald voor het uur met de 

hoogste verkeersbelasting tijdens de ochtend- en avondspits. Het betreft hier m.a.w. een 

‘worst case benadering’. 

Op basis van de verschilkaarten (Figuur 12.3.4 en Figuur 12.3.5) kunnen we vaststellen 

dat er slechts een geringe en lokale toename is van het verkeersgeluid. De toename van 

het verkeersgeluid blijft beperkt tot maximaal 1,8 dB(A) langs de Transportlaan en tot 

maximaal 1,3 dB(A) langs de Wagemanskeel.  

In de discipline geluid wordt een impactzone afgebakend, waarbinnen de toename van 

het verkeersgeluid tijdens de ochtend- en avondspits 1 (t.h.v. de rode lijn op de 

onderstaande figuren) tot maximaal 2 dB(A) (wordt enkel vastgesteld op de weg zelf) 

bedraagt. Deze figuren worden hieronder hernomen.  

De impactzone langs de Wagemanskeel beperkt zich tot maximaal ca. 60 m (t.o.v. de as 

van de weg) aan weerszijden van de weg. Binnen deze impactzone wordt het effect van 

de verhoging van het verkeersgeluid in de discipline geluid omschreven als “matig 

negatief”. Merken we op dat deze impactzone rond de Wagemanskeel ook in de 

referentiesituatie al akoestisch verstoord is: in de referentiesituatie liggen de 

geluidsniveaus tijdens de ochtend- en de avondspits er al tussen de 60 en 75 dB(A). 

 

 

Figuur 12.3.4: Impactzone tijdens de ochtendspits 
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Figuur 12.3.5: Impactzone tijdens de avondspits 

 

Vergelijking tussen de geluidscontouren van 40, 45, 50 en 55 dB(A) in de 

referentiesituatie 2020 (volle lijn) en de toekomstige situatie 2020 (stippellijn) in het 

natuurgebied ten westen van de Wagemanskeel toont een verschuiving van de 

contouren ter grootte maximaal 35m verder naar het westen in het natuurgebied als 

gevolg van de uitbreiding (Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. en figuur 12.3.5) In 

andere natuurgebieden (bijvoorbeeld Hengelhoef ten noorden van de E314) zijn de 

verschuivingen tussen de geluidscontouren in de referentiesituatie 2020 en de 

toekomstige situatie verwaarloosbaar. 
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Figuur 12.3.6 LAeq,1h tijdens de ochtendspits, vergelijking tussen de referentiesituatie 2020 (volle 

lijn) en de toekomstige situatie 2020 na uitbreiding van Essers (stippellijn) 

. 

 

Figuur 12.3.7 LAeq,1h tijdens de avondspits, vergelijking tussen de referentiesituatie 2020 (volle 

lijn) en de toekomstige situatie 2020 na uitbreiding van Essers (stippellijn) 

 

Het betreft hier een beperkte bijkomende rustverstoring in een gebied dat actueel al sterk 

akoestisch is verstoord door de aanwezigheid van het verkeersgeluid op de E314, de 

Wagemanskeel en het op- en afrittencomplex. Het actueel geluidsniveau tijdens de spits 

ligt in de omgeving van het plangebied in de referentiesituatie al tussen 45 dB(A) en 

55dB(A))91 en vaak hoger. Er worden dus in de referentiesituatie weinig tot geen 

kwetsbare soorten voor rustverstoring verwacht.  

De verstoring van het vrachtverkeer is jaarrond, dus ook tijdens het broedseizoen. De 

toename van de geluidshinder afkomstig van het vrachtverkeer is in hoofdzaak overdag 

relevant en is dus weinig hinderlijk voor nachtactieve vleermuizen. 

 

Wat de effecten van geluidsverstoring door de aanwezigheid van een verlegd fietspad en 

een ruiter- en mountainbikepad op het habitatrichtlijngebied betreft, worden in beide 

opties de effecten beoordeeld als niet significant negatief. De geluidshinder afkomstig 

van het (vracht)verkeer is veel groter.  

 

Conclusie geluidsverstoring:  

Op basis van bovenstaande bevindingen en het gehanteerde beoordelingskader gaan we 

uit van niet significant negatieve effecten wat geluidsverstoring door de toename van het 

wegverkeer als gevolg van de uitbreiding van Essers betreft. Ook zonder de uitbreiding 

van Essers is de omgeving van het plangebied in de referentiesituatie 2020 reeds 

                                                      
91 Cfr. het beoordelingskader voor rustverstoring door geluid (§8.5.1). 
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akoestisch verstoord door het wegverkeer op de omgevende infrastructuur (E314, op- en 

afrittencomplex, Wagemanskeel). 

 

12.3.1.2.4 Lichthinder 

12.3.1.2.4.1 Inleiding 

Specifiek wat lichthinder voor de Europese soorten van het habitatrichtlijngebied betreft, 

zijn vooral vleermuizen hier relevant. Voor vleermuizen spelen een drietal factoren een 

rol: (1) vermijdingseffect van de verlichte zone door lichtschuwe soorten, (2) 

aanzuigeffect van insecten door verlichting en (3) waardevermindering van het 

omliggende biotoop door lichtverstrooiing.  

 

12.3.1.2.4.2 Effecten ten gevolge van de uitbreiding van Essers 

We maken hier een onderscheid tussen de verlichting op de bedrijfssite – afkomstig van 

de vaste lichtpunten en de vrachtwagens die zich op de site bewegen – enerzijds en de 

verlichting van de bijkomende vrachtwagens en auto’s op de omliggende wegen 

anderzijds. Ook de verlichting van het fietspad zal worden besproken. 

 

In de uitbreidingszone is er in de huidige situatie reeds een aanzienlijke lichtverstoring 

aanwezig, afkomstig van de verlichting van de huidige bedrijfssite. Vanuit ecologisch 

standpunt dient lichtverstoring afkomstig van de nieuwe uitbreiding naar het aangrenzend 

natuurgebied te worden vermeden, in het bijzonder aan de westkant. Aan de noordzijde 

is minimaliseren van de lichtverstoring ook aangewezen. Daar ligt weliswaar de E314, die 

de uitbreidingszone scheidt van de rest van het habitatrichtlijngebied, maar kan het 

minimaliseren van de verlichting aan de kant van Essers de verbindingsfunctie van het 

resterend habitatrichtlijngebied voor o.a. vleermuizen ten goede komen. Milderende 

maatregelen om de lichthinder te vermijden, dringen zich op. 

 

Wat de vaste lichtpunten op de site betreft, dient dit te gebeuren door maatregelen aan 

de bron en kan dit vrij gemakkelijk door het toepassen van de principes van “goed 

verlichten”. Hierbij dient in eerste instantie nagegaan te worden of bepaalde zones niet 

kunnen worden verlicht. Daarnaast dragen ook een betere inplanting, de gebruikte 

lichtarmaturen en de golflengte van het licht bij tot een mildering van de negatieve 

effecten. 

 

Wat de lichten van de vrachtwagens op de site betreft, zal de lichthinder voor het 

natuurgebied rondom de uitbreidingszone gemilderd worden door aanplanting van een 

gelaagd groenscherm met autochtone en standplaatsgeschikte bomen en struiken in de 

bufferstrook binnen de uitbreidingszone. Gegeven (1) de voedselarme bodem, (2) de 

habitus van de typische struik- en boomsoorten92, (3) het hoogteverschil tussen het 

industrieterrein en het aangrenzende habitatrichtlijngebied/natuurgebied enerzijds en (4) 

de beoogde natuurwaarden en beoogde functies voor natuur (verbinding / leefgebied) in 

de resterende delen van het habitatrichtlijngebied / natuurgebied anderzijds, wordt een 

minimale breedte van 10m als uitgangspunt vooropgesteld voor het groenscherm. 

Het betreft de breedte van de effectief te beplanten zone, eventuele bermen met lage 

                                                      
92 Zomereik, Lijsterbes, Sporkehout, berk in de boomlaag en Lijsterbes, Sporkehout, Jeneverbes en Hazelaar in 
struiklaag als typische soorten voor habitattype 9190 naar T’jollyn et al. (2009). 
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vegetatie tussen de visuele buffer en de recreatieve paden zijn hier niet inbegrepen. Het 

groenscherm moet in de breedte opgebouwd zijn uit minstens 3 rijen struiken en 

minstens 3 rijen hoogstammige bomen. 

In het noordelijke deel van de bufferstrook, parallel aan de E314, geldt dit 

uitgangspunt ook om te komen tot een goede buffering. Alleen kan dit in deze noordelijke 

zone plaatselijk smaller worden dan 10m, met een absoluut minimum van 5m (d.w.z. 

minimaal 2 rijen struiken en 1 rij opgaande bomen), wanneer een breder groenscherm 

zou impliceren dat hier een groter deel van het beboste natuurgebied / 

habitatrichtlijngebied moet worden ingenomen voor het realiseren van de visuele 

groenbuffer. Aan de noordzijde van de uitbreidingszone is het resterend natuurgebied / 

habitatrichtlijngebied veel smaller (30-tal m) dan aan de westzijde (100-tal m) en ligt de 

snelweg nog tussen de uitbreidingszone en de rest van het habitatrichtlijngebied in. 

Minimalisatie van de lichthinder moet daar in de eerste plaats worden beoogd in functie 

van het waarborgen van de verbindingsfunctie van het resterend natuurgebied. 

Een visuele buffer die in hoofdzaak uit bladverliezende soorten bestaat, zal vooral in het 

groeiseizoen effectief zijn. Merken we op dat de periode van vleermuis- en 

insectenactiviteit en het broedseizoen – die algemeen wordt beschouwd als periode 

waarin de typische vogels van de in de omgeving aanwezige biotopen (bos, bosrand, 

heide) zeer gevoelig zijn voor verstoring - samenvalt met het groeiseizoen wanneer de 

bufferende werking van een dergelijke loofhoutaanplant net het hoogst is. 

 

We merken hierbij op dat uit de vleermuisinventarisatie die in het kader van het plan-

MER werd uitgevoerd en de inschatting van de waarde van de uitbreidingszone en de 

nabije omgeving voor vleermuizen (zie §Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.), volgt 

dat er actueel geen lichtgevoelige soorten aanwezig zijn in de uitbreidingszone en de 

nabije omgeving.  

 

 

Het betreft hier strikt noodzakelijke maatregelen die opgenomen dienen te worden in de 

stedenbouwkundige voorschriften voor de uitbreiding.  

Hieronder volgt eerst een algemene bespreking van de principes van goed verlichten en 

het gebruik van amberkleurige verlichting, daarna volgt een praktische invulling van 

deze principes. 

 

De principes van goed verlichten impliceren: 

 Enkel verlichten waar nodig; 

 Enkel neerwaartse verlichting (bijvoorbeeld verlichting op een mast met enkel een 

neerwaartse verlichting en geen horizontale verlichting); 

 Enkel verlichten wanneer nodig; 

 Geen onnodig sterke lichtbronnen; 

 Geen verblindende richtingen gebruiken. 

Om er ook voor te zorgen dat enkel datgene verlicht wordt wat moet verlicht worden, 

wordt als bijkomende eis vooropgesteld dat de armaturen zo laag mogelijk boven het 

maaiveld gehouden dienen te worden. Daarnaast dienen de armaturen te voldoen aan 

de strengste klasse volgens CEN (European Committee for Standardization) (klasse 

G6), welke de mate verstorende verblinding en/of onderdrukking van hinderlijk strooilicht 

(verblindingsgraad) zoveel mogelijk beperken. Klasse G6 betekent volgende maximale 
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lichtsterktes, bij de gegeven richtingen: 

 Bij 70°: 350 cd/klm 

 Bij 80°: 100cd/klm 

 Bij 90°: 0 cd/klm 

 Boven 90°: 0 cd/klm 

Het is bekend dat de golflengte van de verlichting ook een belangrijke rol speelt. Zo 

worden insecten veel minder aangetrokken door geel licht i.p.v. door wit en blauw licht. 

Recent onderzoek heeft aangetoond dat amberkleurige verlichting voor Meervleermuis, 

die gekend is als een zeer lichtgevoelige soort (Kuijper et al., 2008), niet als storend 

wordt ervaren. Amberkleurige verlichting heeft het voordeel dat het voldoende resolutie 

en contrast levert voor het menselijk oog (gevoeligheid menselijk oog voor de golflengte 

is voldoende groot) en tegelijk door vleermuizen veel minder goed wordt waargenomen 

(gevoeligheid vleermuisoog voor de golflengte is laag). Amber heeft een hoge Human / 

BAT Response Ratio93. Door te kiezen voor amberkleurige verlichting zal de verstoring 

voor lichtgevoelige vleermuissoorten94 ook worden geminimaliseerd tijdens de periodes 

dat de verlichting is aangeschakeld. 

 

Wat de toekomstige verlichting van de uitbreidingszone betreft, dient vooral het 

westelijk deel van de uitbreidingszone dat grenst aan het habitatrichtlijngebied zoveel 

mogelijk onverlicht te blijven. Indien verlichting toch noodzakelijk blijkt, moet de 

plaatsing van de verlichting en de gebruikte armaturen zodanig worden gekozen dat er 

geen verstrooiing is van verlichting tot in het habitatrichtlijngebied. Indien verstrooiing tot 

in het habitatrichtlijngebied niet volledig uit te sluiten is, moet gekozen worden voor 

amberkleurige verlichting (zie hiervoor). 

Ook in de rest van de uitbreidingszone moet enkel verlicht worden waar en wanneer 

nodig en bij de plaatsing van de verlichting en de gebruikte armaturen dient de 

lichtverstrooiing naar de omgeving toe zoveel mogelijk te worden vermeden. Door 

gebruik van tijdsklokken of bewegingsdetectoren zou een deel van de verlichting tijdelijk 

uitgeschakeld kunnen worden. 

 

Indien de hierboven voorgestelde milderende maatregelen in acht worden genomen, 

zowel wat de aanpak van de verlichting aan de bron als de realisatie van een visueel 

groenscherm in de bufferstrook binnen de uitbreidingszone betreft, worden er geen 

significant negatieve effecten verwacht voor de vleermuispopulaties. 

 

 

Ook het bijkomend verkeer op de bestaande wegen zorgt voor extra bewegende 

lichtbronnen, weliswaar op een vast tracé en op een beperkte hoogte boven de weg, 

mogelijks met bijkomende verstoring tot gevolg voor lichtgevoelige diersoorten in de 

omgeving.  

                                                      

93 Human/ BAT Response Ratio=  (Human response)/(BAT response). De Human / BAT Response Ratio bedraagt 45,0 

voor amber; 8,0 voor warm wit en 5,3 voor groen (Limpens & Veltman, 2012). 

94 Van de vleermuissoorten die tot doel gesteld worden in het habitatrichtlijngebied zijn vooral Watervleermuis en 

Franjestaart gevoelig voor lichtverstoring en in mindere mate (enkel op hun vliegroutes, niet in hun jachtgebieden) Ruige 

dwergvleermuis en Laatvlieger. 
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Vooral het verkeer op de Wagemanskeel, nabij het habitatrichtlijngebied, is hierbij 

relevant. We merken op dat spreiding van het bijkomend vrachtverkeer continu verloopt, 

maar wel drukker is overdag en tijdens de avond, en met beperkte drukte tijdens de 

nacht. Er wordt ook uitgegaan van het feit dat 40% van de bijkomende werknemers zal 

werken volgens een ploegenstelsel, met bijkomende verlichting afkomstig van 

personenwagens tijdens de donkere uren tot gevolg.  

Rekening houdend met het feit dat (1) er actueel reeds verkeer is op de Wagemanskeel 

wanneer het donker is, (2) het verlichting betreft op een vast tracé en op een beperkte 

hoogte boven de weg, (3) het zwaartepunt van de toename van het bijkomend vracht- en 

personenverkeer vooral overdag ligt en de rand van het habitatrichtlijngebied ten westen 

van de Wagemanskeel bebost is tussen de rotonde en het op- en afrittencomplex (waar 

de sterkste stijging van de verkeersintensiteit wordt verwacht), worden de effecten van 

lichtverstoring afkomstig van het bijkomend wegverkeer op de Wagemanskeel als niet 

significant negatief beoordeeld voor de vleermuizen in het habitatrichtlijngebied. 

 

Wanneer het o.w.v. veiligheidsoverwegingen aangewezen is om het functioneel fietspad 

langsheen de Wagemanskeel te verlichten, dient bij de keuze en plaatsing van de 

verlichting rekening gehouden te worden met minimale lichtverstrooiing naar de 

omgeving toe. Wanneer onzekerheid bestaat over het voldoende beperken van de 

lichtverstrooiing, dient geopteerd te worden voor amberkleurige verlichting (golflengte in 

spectrum tussen 591 en 600 nm).  

 

Wat de lichthinder ten aanzien van het habitatrichtlijngebied betreft, is het vooral in de 

westelijke zone van de uitbreidingszone van belang de lichthinder te minimaliseren. Aan 

de noordzijde ligt de snelweg immers nog tussen de uitbreidingszone en de rest van het 

habitatrichtlijngebied in. Toch is het minimaliseren van de lichtverstoring ook daar 

aangewezen, aangezien het beperken van de verlichting aan de kant van Essers de 

verbindingsfunctie van het resterend habitatrichtlijngebied voor o.a. vleermuizen ten 

goede zal komen. 

Het zwaartepunt moet liggen op het aanpakken van de verlichting aan de bron, want 

actueel werd vastgesteld dat het licht vanuit de bestaande bedrijfssite (zie onderstaande 

figuur) momenteel op sommige plaatsen tot 250 m ver doordringt in het bos.  

Voor het omliggende habitatrichtlijngebied is de aanplanting van een gelaagd 

groenscherm met autochtone, standplaatsgeschikte bomen en struiken in de 

bufferstrook binnen de uitbreidingszone van belang als mildering voor de verlichting van 

de vrachtwagens op de site (bewegende lichtbronnen). Deze visuele groenbuffer moet 

gelaagd, voldoende hoog, dicht en breed zijn opdat het zijn functie als visueel scherm 

goed kan vervullen. Concreet betekent dit dat een minimale breedte van 10m als 

uitgangspunt vooropgesteld wordt voor het groenscherm. Het betreft de breedte van de 

effectief te beplanten zone, eventuele bermen met lage vegetatie tussen de visuele 

groenbuffer en de recreatieve paden zijn hier niet inbegrepen. Dit groenscherm moet in 

de breedte opgebouwd zijn uit minstens 3 rijen struiken en minstens 3 rijen 

hoogstammige bomen. 
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Figuur 12.3.8 De verlichting op de bestaande bedrijfssite veroorzaakt actueel veel verstrooiing 

naar de omgeving toe. 

 

Conclusie lichthinder:  

Mits het uitvoeren van de voorgestelde milderende maatregelen op projectniveau, met 

name door de aanpak van de verlichting aan de bron wat de vaste lichtpunten op de site 

betreft in combinatie met de aanleg van een gelaagde groenbuffer van minimaal 10m 

breed met autochtone, standplaatsgeschikte struiken en bomen in de bufferstrook, 

worden er geen significant negatieve effecten verwacht ten gevolge van lichthinder in het 

habitatrichtlijngebied. In het noordelijke deel van de bufferstrook, parallel aan de E314, 

kan de visuele buffer plaatselijk smaller worden dan 10m, met een absoluut minimum van 

5m, wanneer een breder groenscherm zou impliceren dat hier een groter deel van het 

beboste habitatrichtlijngebied moet worden ingenomen voor het realiseren van de visuele 

groenbuffer. 

 

12.3.1.2.5 Verzuring en vermesting 

12.3.1.2.5.1 Inleiding 

Verzuring ontstaat als gevolg van verontreiniging van de lucht met de stoffen 

zwaveldioxide, ammoniak en stikstofoxiden. Deze gassen reageren met zuurstof en 

waterdamp tot onder andere salpeterzuur en zwavelzuur. Wanneer deze verbindingen na 

afzetting op de bodem of planten verzurend werken, spreekt men van verzurende 

depositie.  

Vermesting ontstaat door verontreiniging van de lucht met ammoniak en stikstofoxiden, 

hierdoor komen meer voedingsstoffen voor de planten ter beschikking. Ze hebben een 

vermestende werking op de groeiplaatsen, waardoor kwalificerende habitattypen of 

leefgebieden van kwalificerende soorten in kwaliteit achteruitgaan en mogelijk zelfs 

verdwijnen. Zo is vergrassing en vervilting van soortenrijke graslanden of heidevegetaties 

een typisch gevolg van atmosferische stikstofdepositie, wat kan resulteren in het 

verdringen van bijzondere soorten en in een afname van de biodiversiteit. 

Verzuring en vermesting spelen beide een belangrijke rol in de verstoring van 

ecosystemen. Zo verliezen bossen aan vitaliteit, vergrast de heide, vermindert de 

diversiteit aan plant- en diersoorten, verzuren meren, worden visbestanden aangetast en 

raakt het grondwater verontreinigd (VMM, 2014).  

Gezien het belang van vermesting en verzuring op de Europese habitats en soorten, is 

de Vlaamse overheid momenteel bezig met het uitwerken van een Programmatorische 
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Aanpak Stikstof (PAS) voor de NATURA 2000-gebieden die belangrijke gevolgen zal 

hebben voor het bestaande milieuvergunningenbeleid. 

 

12.3.1.2.5.2 Toegepaste methodiek depositieberekening i.h.k.v. het plan-MER Essers 

De uitbreiding van Essers impliceert een toename van het vrachtverkeer in de 

uitbreidingszone en de omgeving. We gaan ervan uit dat andere emissies van stoffen die 

kunnen leiden tot verzuring of vermesting niet zullen optreden (Essers is een logistiek 

bedrijf, met vrachtverkeer als voornaamste bron van luchtvervuiling) of zodanig zullen 

gemilderd worden (o.a. temperatuurregeling hallen), dat hun effect op fauna en fora te 

verwaarlozen zal zijn (zie Discipline Lucht). Om de effecten van de uitbreiding van Essers 

op de natuurwaarden in de omgeving van de uitbreidingszone na te gaan, zal bijgevolg 

enkel rekening worden gehouden met de verzurende deposities afkomstig van 

stikstofoxiden. Het zijn namelijk stikstofoxiden die voornamelijk afkomstig zijn van het 

wegverkeer (transport), terwijl voor ammoniak de landbouw de belangrijkste bron van 

uitstoot is en zwaveloxiden afkomstig zijn van verbrandingsprocessen van fossiele 

brandstoffen door voornamelijk de huishoudens, de industrie en de energie. Via het 

IFDM-Traffic model voor verkeersemissies werden de immissiebijdragen door het 

toegenomen vrachtverkeer ten gevolge van de uitbreiding van Essers in de toekomstige 

situatie 2020 bepaald, het resultaat hiervan wordt uitgedrukt als immissies NO2 (µg/m³). 

Voor wegverkeer wordt de verhouding NO2/NOx in het dispersiemodel IFDM-traffic 

rechtstreeks doorgerekend.  

 

Verzurende depositie kan opgesplitst worden in natte en droge depositie. De totale 

verzurende depositie is de som van de natte en droge depositie. 

De droge depositie wordt berekend door de depositiesnelheid voor een bepaalde 

polluent te vermenigvuldigen met de luchtconcentratie voor die polluent. De 

depositiesnelheid blijkt, afhankelijk van de polluent, onder meer afhankelijk van het 

vegetatietype. Op basis van verschillende literatuurgegevens gaat de VMM (2014) uit van 

een gemiddelde depositiesnelheid voor NO2 van 0,25 cm/s voor alle vegetatietypes. 

De natte depositie wordt bepaald door de neerslaghoeveelheden en de concentratie van 

een bepaald polluent in de neerslag. Hogere neerslaghoeveelheden geven over het 

algemeen hogere natte deposities, omdat de depositie wordt berekend door de 

concentratie en de neerslaghoeveelheid te vermenigvuldigen. Deze stijging is echter niet 

lineair omdat de concentratie over het algemeen daalt bij grote neerslaghoeveelheden. In 

het kader van het voorliggend plan werd geen inschatting gemaakt van de verwachte 

neerslaghoeveelheden en de polluentenconcentraties in de neerslag, vandaar dat enkel 

met de droge depositie wordt gewerkt. Merken we hier wel op dat we te maken hebben 

met een onderschatting van de werkelijke depositie, hier zal op gepaste wijze met 

worden omgegaan bij de beoordeling van de significantie. 

 

Samengevat kunnen we stellen dat de immissies van de stikstofoxiden, uitgedrukt in µg 

NO2/m³, werden omgezet naar droge stikstofdeposities, uitgedrukt in kg N/(ha.jaar), 

uitgaande van een gemiddelde droge depositiesnelheid van 0,25 cm/s voor alle 

vegetatietypes (VMM, 2014)95, om zo de effecten van verzuring en vermesting op de 

                                                      
95 µg NO2/m³ * 0,0025 m/s * 360 s/h * 24 h/dag * 365 dagen/jaar * 10000 m²/ha * 10-9 kg/µg * 

14

14+2∗16
 = kg 

N/(ha.jaar) 
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Europese habitattypes te kunnen inschatten. Dit zal gebeuren door een toets van het 

maximum van de gemiddelde droge stikstofdepositie per habitattype gelegen in het 

habitatrichtlijngebied te wijten aan het toegenomen vrachtverkeer gerelateerd aan de 

uitbreiding van Essers aan de kritische depositiewaarden van de in de omgeving van de 

uitbreidingszone aanwezige Europese habitattypes. Ook zal worden nagegaan of in de 

huidige toestand en voor de referentiesituatie 2020 de kritische depositiewaarden van de 

habitattypes gelegen binnen habitatrichtlijngebied in de omgeving van de 

uitbreidingszone al worden overschreven. 

 

12.3.1.2.5.3 Kritische stikstofdepositiewaarden per habitattype 

Met de term “kritische depositiewaarde voor stikstof wordt de grens bedoeld waarboven 

het risico niet kan worden uitgesloten dat de kwaliteit van de habitat significant wordt 

aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van de atmosferische 

stikstofdepositie” (T’jollyn et al., 2009). 

 

In 2013 werd een analyse uitgevoerd door het INBO (Hens & Neirinck, 2013) waarin werd 

nagegaan of de kritische depositiewaarden (KDW) uit het Alterra-rapport ‘Overzicht van 

kritische depositiewaarden voor stikstof, toegepast op habitattypen en leefgebieden van 

Natura 2000’ uit 2012 (van Dobben et al., 2012) konden worden gebruikt in Vlaanderen. 

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van concrete (unieke) kritische 

depositiewaarden voor stikstof voor de Natura 2000-habitattypen en de 

(stikstofgevoelige) overige leefgebieden van soorten die in Natura 2000-gebieden worden 

beschermd. De methode om tot een concrete (unieke) KDW per habitattype of leefgebied 

te komen, is als volgt samengevat: 

 per habitat wordt bepaald of er een door de UNECE (United Nations Economic and 

Social Council) in 2010 vastgestelde empirische KDW-range beschikbaar is; zo ja, 

dan wordt deze range gepreciseerd tot een concrete KDW met behulp van 

modeluitkomsten en (zo nodig) deskundigenoordeel; 

 als er geen empirische KDW-range beschikbaar is, is de gemiddelde modeluitkomst 

voor dat type bepalend voor de KDW; 

 als er ook geen modeluitkomst beschikbaar is, is een (onderbouwd) 

deskundigenoordeel bepalend voor de KDW. 

Uit de analyse van het INBO bleek dat het de beste keuze was om de Nederlandse 

kritische depositiewaarden (van Dobben et al., 2012) over te nemen om zo op korte 

termijn gefundeerde habitattype-specifieke kritische depositiewaarden voor stikstof vast 

te stellen die in het IHD-beleid als grenswaarden moeten gehanteerd worden. Verder 

onderzoek om de kritische lasten/depositiewaarden te verfijnen in Vlaanderen is lopende 

op het INBO.  

In Vlaanderen was de habitatkaart versie 5.2 (INBO) tijdens de opmaak van het plan-

MER eind juni 2014 de best beschikbare weergave van de actuele situatie wat betreft de 

aanwezigheid van Europese habitattypes. 

 

12.3.1.2.5.4 Toets t.o.v. de kritische depositiewaarden voor stikstof 

Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. geeft een overzicht van de aanwezige 

habitattypes in deelgebied 3 ‘Teut-Tenhaagdoornheide’ van het habitatrichtlijngebied 

BE2200031 met hun oppervlakte en de kritische depositiewaarde voor stikstof volgens 

van Dobben et al. (2012). Daarnaast staat ook aangegeven hoeveel 3% van de kritische 
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depositiewaarde bedraagt (ABO, 2011). Aan deze waarde zal worden getoetst om te 

beoordelen of de effecten van het bijkomend vrachtverkeer door uitbreiding van de firma 

Essers al of niet als verwaarloosbaar kunnen worden beschouwd.  

De extra stikstofdepositie veroorzaakt door het bijkomend vrachtverkeer als gevolg van 

de uitbreiding van Essers werd berekend per habitattype binnen het habitatrichtlijngebied 

in de omgeving van de uitbreidingszone (zie studiegebied Discipline Lucht). Per 

habitatvlek werd de gemiddelde stikstofdepositie berekend te wijten aan het bijkomend 

vrachtverkeer. Vervolgens werd voor alle habitatvlekken behorend tot een bepaald 

habitattype de maximale gemiddelde stikstofdepositie bepaald.96 Uit Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden. volgt dat voor alle habitattypes de maximale 

gemiddelde stikstofdepositie van Essers zich ver onder de 3%-waarde van de kritische 

depositiewaarden van het habitattype in kwestie bevindt. Zoals eerder vermeld, hebben 

we echter te maken met een onderschatting van de depositiewaarden, aangezien hier 

enkel de droge depositie werd berekend o.b.v. de immisieresultaten van het IFDM Traffic 

model. Om ook de natte stikstofdepositie in rekening te brengen, kunnen we de waarden 

voor droge stikstofdeposite vermenigvuldigen met een factor 1,597 om zo de totale 

stikstofdepositie te benaderen. We zien dat ook na het toepassen van deze 

correctiefactor de stikstofdepositie verbonden aan het bijkomend vrachtverkeer ver onder 

de 3% van de kritische depositiewaarden van de habitattypes ligt. Merken we op dat de 

bekomen depositiewaarden verbonden aan het bijkomend vrachtverkeer zo laag zijn, dat 

ze vermoedelijk in de buurt van de modelleringsfout (door aannames etc.) zijn komen te 

liggen. Dit verklaart de negatieve waarde in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. ter 

hoogte van het habitattype 4010. 

 

In de laatste kolom van Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. staat de totale 

vermestende achtergronddepositie in Vlaanderen. Dit is de som van de droge en natte 

deposities van NOy en NHx (uitgedrukt in kg N/ha.jaar), berekend door de VMM via het 

VLOPS-model98 (versie Vlops13). De actueel meest recent beschikbare gegevens voor 

stikstofdepositie in Vlaanderen gaan uit van emissiegegeven van 2010 gecombineerd 

meteogegevens van 2012 van de Nederlandse regio’s Noord-Brabant, Veluwe en 

Twente
99

. De depositiewaarden zijn beschikbaar per kilometerhok (per gridcel van 1km 

                                                      
96 Achterliggende redenering is hier: opteren voor een worst case aanpak door de gemiddelde 

stikstofdepositiewaarde te nemen van de habitatvlek die de hoogste depositie ondervindt van alle 

habitatvlekken behorend tot eenzelfde habitattype. 

97 Deze correctiefactor werd bepaald op basis van de verhouding tussen de droge en natte stikstofdepositiewaarden in 

het meetstation Maasmechelen in 2012 (gegevens afkomstig van het VMM depositiemeetnet voor verzuring, 2012), de 

natte depositie bedroeg ongeveer de helft van de droge depositie. 

98 Het VLOPS-model staat voor Vlaamse versie Operationeel Prioritaire Stoffenmodel en is een atmosferisch transport- 

en dispersiemodel dat concentraties en deposities berekent uitgaande van: 

 emissiegegevens van puntbronnen en oppervlaktebronnen; 

 een meteorologische statistiek; 

 gegevens over het receptorgebied. 

De emissiegegevens worden aangeleverd door bedrijven of zijn gebaseerd op ramingen en/of emissiemodellen 

(bijvoorbeeld verkeer). De meteogegevens zijn afkomstig van meteomasten. Na validatie en eventueel kalibratie met 

meetgegevens, zet GIS-software de resultaten om tot kaartmateriaal. De emissies worden opgedeeld in 45 sectoren 

voor Vlaanderen en 10 sectoren buiten Vlaanderen. 

99 Momenteel bestaat er geen specifieke Vlaamse meteo input voor Vlops. 
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op 1km) en werden geïnterpoleerd in GIS zodat een rasterbeeld met hetzelfde bereik als 

het studiegebied van de Discipline Lucht werd bekomen. De gemiddelde waarden voor 

de totale vermestende achtergronddepositie werden berekend per habitattype. Deze 

waarden kunnen direct vergeleken worden met de kritische depositiewaarden voor 

stikstof van de habitattypes, zoals bepaald in Dobben et al. (2012). We zien dat de totale 

vermestende achtergronddepositie, behalve voor het habitattype 91E0, de kritische 

depositiewaarde van de habitattypes in de omgeving van de uitbreidingszone 

overschrijdt. 

De ingeschatte totale stikstofdepositie ten gevolge van het extra vrachtverkeer gekoppeld 

aan de uitbreiding van Essers is verwaarloosbaar klein t.o.v. de totale vermestende 

achtergronddepositie (vergelijking van de twee laatste kolommen uit Fout! 

Verwijzingsbron niet gevonden.) 

 

 

Tabel 60 Vergelijking van de N-depositie als gevolg van het toegenomen vrachtverkeer verbonden 

aan de uitbreiding van Essers met de kritische depositiewaarden (KDW) per habitattype (van 

Dobben et al., 2012) 

Habitat-type Opper-
vlakte 
(ha) 

KDW voor N 
(kg N/(ha.jaar)) 

naar van Dobben 
et al, 2012 

3% van de KDW 
voor N 

(kg N/(ha.jaar)) 

Droge N-
depositie ten 

gevolge 
bijkomend 

vrachtverkeer 
Essers 

(kg N/ha.jaar) 

Inschatting 
totale N-

depositie (nat 
en droog) ten 

gevolge 
bijkomend 

vrachtverkeer 
Essers (kg 
N/ha.jaar) 

Totale vermestende 
achtergronddepositie 
Vlaanderen (VLOPS) 

(kg N/(ha.jaar)) 

2310 0,66 15 0,45 0,02 0,02 25,64 

4010 1,37 11* 0,33 -0,01 -0,01 21,66 

4030 56,35 15 0,45 0,06 0,09 20,96 

9120 1,37 20 0,60 0,01 0,02 22,11 

9190 13,19 15 0,45 0,01 0,02 21,50 

91E0 35,93 26 0,78 0,03 0,05 21,63 

Ook de totale vermestende achtergronddepositie (NOx + NHy) wordt weergegeven ter vergelijking met de 

KDW.  

* Voor het habitattype 4010 wordt de KDW van het habitattype in laagveengebied gebruikt, aangezien de 

habitatvlekken deels op veenbodems zijn gelegen volgens de bodemkaart. 

 

Conclusie vermesting en verzuring:  

Er zullen geen significant negatieve effecten van verzuring en vermesting op de 

Europese habitattypes binnen het habitatrichtlijngebied in de omgeving van de 

uitbreidingszone optreden door de stikstofdeposities als gevolg van het toegenomen 

wegverkeer na de uitbreiding van Essers. 

 

12.3.1.2.6 Netwerkeffecten 

12.3.1.2.6.1 Mogelijke natuurverbindingsfunctie van de uitbreidingszone 

De uitbreidingszone maakt deel uit van een beboste zone, die door de drukke 

Wagemanskeel en de E314 afgescheiden is van de rest van het habitatrichtlijngebied. De 

beboste zone waar de uitbreidingszone deel van uitmaakt, inclusief halfopen delen naast 

de E314 is slechts zo’n 18,5 ha groot en is volledig omgeven door harde infrastructuur en 
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de bestaande bedrijfssite van Essers. De uitbreidingszone is actueel geen geschikt 

leefgebied voor verstoringsgevoelige soorten en voor soorten met een grote, 

aaneengesloten oppervlaktebehoefte, omwille van de kleine oppervlakte, de geïsoleerde 

ligging en de kleine oppervlakte/omtrekverhouding met als gevolg daarvan een 

belangrijke invloed van randeffecten (geluidshinder, lichthinder). 

De geïsoleerde ligging van het gebied maakt dat het actueel geen noemenswaardige 

verbindingsfunctie kan worden toegeschreven. Mogelijks spelen de noordelijke rand van 

de uitbreidingszone en de bermen langsheen het bestaande fietspad wel een rol voor de 

verplaatsing van terrestrische soorten (waaronder insecten zoals Spaanse vlag). Via de 

bermen van de E314 staat de SBZ-H in verbinding met o.a. de SBZ BE2200035 

‘Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek’. 

De Wagemanskeel is ter hoogte van de uitbreidingszone langs beide zijden omgeven 

door beboste bermen die deel uitmaken van een groter bosgeheel (weliswaar een relatief 

klein bosoppervlak ter hoogte van de uitbreidingszone), maar de brug over de E314 

wordt beschouwd als een zeer moeilijk te overbruggen barrière voor niet-vliegende 

soorten.  

De groene bermen van de Transportlaan zijn naast de bedrijventerreinen redelijk smal en 

onderbroken en lijken bijgevolg minder geschikt voor de verplaatsing van soorten. De 

onderdoorgang onder de E314 is breed en onverlicht en laat passage van soorten toe 

(bijvoorbeeld vleermuizen). 

De uitbreidingszone wordt van de natuurverbinding via het kolenspoor gescheiden door 

harde infrastructuur en bedrijventerrein.  

Op basis van het bovenstaande kunnen we stellen dat de actuele verbindingswaarde van 

de uitbreidingszone en de nabije omgeving beperkt is en zich vooral situeert ter hoogte 

van de bermen en bosrand langsheen het fietspad en de zones grenzend aan de bermen 

langs de E314. 

 

12.3.1.2.6.2 Versnippering 

Door inname van de uitbreidingszone zal het bestaand natuurgebied tussen de E314, de 

Wagemanskeel en de bedrijfssite van Essers herleid worden van een 18,5-tal ha tot een 

kleine 7 ha. Dit impliceert een verdere versnippering van het gebied met nog meer 

randeffecten op het resterend natuurgebied tot gevolg.  

Er wordt verwacht dat de resterende westelijke zone van circa 100 m breed tussen de 

Wagemanskeel en het bedrijventerrein van Essers nog zal kunnen dienen als passage 

voor soorten, maar minder geschikt zal worden als leefgebied voor soorten, zelfs voor 

minder verstoringsgevoelige soorten. Voor de circa 30 m brede zone tussen de E314 en 

het bedrijventerrein van Essers (noordelijke resterende zone natuurgebied) wordt 

verwacht dat zij haar verbindingsfunctie zal blijven behouden, op voorwaarde dat het 

juiste beheer gericht op de aanwezige soorten wordt ingesteld. 

 

Westelijke resterende zone habitatrichtlijngebied 

Het gaat hier om een zone van ongeveer 100 m breed tussen de uitbreidingszone en de 

Wagemanskeel. Deze actueel beboste zone moet behouden en bebost blijven, met 

uitzondering van de ruimte nodig voor de verlegging van het fietspad en ruiter- / 

mountainbikepad en voor een goed ontwikkelde mantelzoomvegetatie en soortenrijke 

graslandvegetatie van met oog op het creëren van een verbinding voor o.a. 

ongewervelden, zoals Spaanse vlag. Op die manier zou het gebied geschikt moeten 
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worden als corridor zowel voor soorten gebonden aan lage en bloemrijke vegetaties als 

voor soorten die struweel, opgaande bomen en zoomvegetaties verkiezen. Heel wat 

soorten (o.a. Spaanse vlag) zijn trouwens gebaat bij een structuurrijke combinatie van 

opgaande en lage vegetaties. 

Deze zone is eigendom van ANB en is opgenomen in het geïntegreerd beheerplan voor 

de Teut-Tenhaagdoornheide dat momenteel wordt opgemaakt door ANB, daarom is 

afstemming van deze milderende maatregel met ANB noodzakelijk. De bedoeling is om 

op lange termijn tot een inheems zomereiken-berkenbos te komen, door geleidelijke 

dunningen van het dennenbestand en spontane ontwikkeling (eventueel gecombineerd 

met aanplantingen van streekeigen Zomereik). Het moet gaan om lichte dunningen, 

voldoende gespreid in de tijd zodat de visuele buffer tussen de uitbreidingszone en het 

natuurkerngebied ten westen van de Wagemanskeel behouden blijft. In dat kader is ook 

het bevorderen van een goed ontwikkelde struiklaag en nevenetage van belang. Het is 

aan te bevelen om Amerikaanse vogelkers en Amerikaanse eik te bestrijden, o.a. om 

verspreiding naar de rest van het habitatrichtlijngebied te vermijden. 

Het creëren van mantelzoomvegetaties kan beschouwd worden als een versterking van 

de ecologische bosfunctie (verhoging van de structuurkwaliteit van de aangrenzende 

bosbestanden) en de (beperkte) bosomvormingen die in het kader daarvan moeten 

gebeuren impliceren geen ontbossing zoals bedoeld in het Bosdecreet. 

Wat de inplanting van deze soortenrijke grasland- en mantelzoomvegetatie in het 

westelijk resterend deel van het habitatrichtlijngebied betreft, zijn er twee mogelijkheden: 

1) als overgang tussen het fietspad langs Wagemanskeel en de aangrenzende 

bosbestanden en of 2) als overgang tussen de bufferstrook aan de rand van het 

uitbreidingsgebied en de aangrenzende bosbestanden. De tweede mogelijkheid is te 

verkiezen omwille van de verstoring veroorzaakt door het verkeer op de Wagemanskeel. 

De aanwezigheid van de druk bereden Wagemanskeel is o.a. wat betreft uitlaatgassen 

en luchtverplaatsingen door (vracht)verkeer op insecten zoals Spaanse vlag relevant, 

lichthinder en geluidsverstoring door het verkeer spelen zeker ook voor andere 

soortengroepen zoals vleermuizen en vogels een belangrijke rol. Het verbindingsgebied 

voor Spaanse vlag en andere soorten zal beduidend minder blootgesteld worden aan 

verstoring in het geval het een 100-tal m verder zal liggen van de Wagemanskeel. 

Wat de ligging van het ruiter-/MTB-pad betreft ten westen van de uitbreidingszone, zijn 

nog twee opties mogelijk: in het geval van optie 1 zal het ruiter-/MTB-pad aansluitend op 

het fietspad langs de Wagemanskeel worden gerealiseerd; in het geval van optie 2 zal 

het ruiter-/MTB-pad net ten westen van de uitbreidingszone op de overgang tussen de 

bufferstrook (aan de rand van het uitbreidingsgebied) en de bosbestanden van het 

habitatrichtlijngebied worden gerealiseerd. Optie 2 impliceert m.a.w. dat er een ruiter-

/MTB-pad komt aansluitend bij de meest geschikte zone voor de mantelzoomvegetaties 

ten behoeve van Spaanse vlag. O.a. omwille van bodemverstoring bij het verlaten van 

de paden door deze groepen recreanten verdient optie 1, waarbij het ruiter- en MTB-pad 

samen met het fietspad wordt gebundeld ter hoogte van de Wagemanskeel, de 

voorkeur. Op die manier wordt het verbindingsgebied zo min mogelijk verstoord. 

 

Noordelijke resterende zone habitatrichtlijngebied 

Het gaat hier om een zone van een 30-tal m breed tussen de uitbreidingszone en de 

E314. 

Het is aangewezen om in deze ca 30m brede zone geschikte omstandigheden te 

creëren voor de verplaatsing van terrestrische soorten, zodat deze zone kan bijdragen 
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tot het realiseren van de provinciale droge natuurverbinding naar het 

habitatrichtlijngebied BE2200035 ‘Mechelse heide en vallei van de Ziepbeek’. We 

merken we hier wel op dat de natuurgebieden en groenzones ten noorden van de E314 

belangrijker zijn voor het realiseren van deze droge natuurverbinding. Om dit te 

realiseren, worden voldoende brede ruigtezomen beoogd in de bermen van het fietspad 

en het ruiter/MTB-pad in het noordelijk deel.  

Het realiseren van voldoende brede ruigtezomen begeleidend aan de recreatieve paden 

moeten worden afgestemd met de eigenaars van grond, zijnde Stad Genk (grondgebied 

Genk) en ANB (grondgebied Zonhoven). Wat de zone op het grondgebied Zonhoven 

betreft, maakt deze zone ook deel uit van het geïntegreerd beheerplan voor de Teut-

Tenhaagdoornheide dat momenteel wordt opgemaakt door ANB. Op grondgebied van 

de Stad Genk is afstemming met het bosbeheerplan noodzakelijk. Daarnaast is er ook 

afstemming nodig met de overeenkomst die werd afgesloten tussen de Stad Genk en H. 

Essers naar aanleiding van de voorwaardelijke stedenbouwkundige vergunning die op 6 

februari 2008 werd verleend voor de vorige uitbreiding van het bedrijf.  

 

Het is van belang dat er ruimtelijke continuïteit aanwezig is, d.w.z. dat de 

mantelzoomvegetaties in het westen en de ruigtezomen in het noorden op elkaar 

aansluiten, zodat de verbindingsfunctie wordt gewaarborgd. 

 

Op voorwaarde dat de milderende maatregelen worden uitgevoerd en het feit in acht 

nemend dat het hier actueel een reeds verstoord, versnipperd en geïsoleerd stuk van het 

habitatrichtlijngebied betreft, beoordelen we dat het voorliggend plan geen significant 

negatieve effecten zal hebben op het habitatrichtlijngebied wat betreft bijkomende 

versnippering. 

 

12.3.1.2.6.3 Barrièrewerking  

Door fysieke barrières, zoals autowegen, spoorwegen en kanalen kan uitwisseling van 

soorten tussen ruimtelijke gescheiden leefgebieden volledig belemmerd worden (Alterra, 

2001). Eén deelfacet van het barrière-effect van wegen zijn verkeersslachtoffers 

(Peymen et al., 2001). Ander deelfacet is de isolatie van populaties: door de afstand en 

infrastructurele barrières raken leefgebieden geïsoleerd, waardoor noodzakelijke 

genetische uitwisseling tussen populaties wordt verhinderd, genetische erosie en inteelt 

optreedt en de kans op uitsterven toeneemt.  

Aangezien de barrièrewerking van een weg eveneens afhangt van de verkeersintensiteit 

(Adriaens et al., 2007), zal het voorliggend plan de barrièrewerking uitgaande van de 

bestaande infrastructuur (Wagemanskeel, E314) doen toenemen, te wijten aan een 

toename van het wegverkeer. In de discipline mobiliteit wordt gesteld dat er per weekdag 

240 extra vrachtwagenbewegingen zullen zijn op de Wagemanskeel (tussen het op- en 

afrittencomplex en de rotonde) als gevolg van de uitbreiding van Essers. Ook het aantal 

personenwagens zal toenemen, aangezien 230 arbeiders en bedienden bijkomend op de 

site zullen worden te werk gesteld. Dit geeft aanleiding tot een toename van de 

verkeersintensiteiten op de Wagemanskeel (tussen het op- en afrittencomplex en de 

rotonde) van 170 pae/u in de ochtendspits en 180 pae/u tijdens de avondspits, of in beide 

gevallen een toename van zo’n 13% t.o.v. de verkeersintensiteit in de referentiesituatie. 

Dit impliceert ook dat de kans dat een overstekend dier (bijvoorbeeld een laag 
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overvliegende vleermuis) zal aangereden worden wanneer het de Wagemanskeel tracht 

over te steken, zal toenemen.  

We merken op dat de verkeersintensiteiten ten gevolge van het voorliggend plan het 

sterkst toenemen tijdens de ochtend- en avondspits en de toename van 13% bijgevolg 

beschouwd kan worden als een maximale toename gedurende de twee uren met de 

hoogste verkeersintensiteit per dag, het betreft hier geen daggemiddelde. Bovendien 

moet hieraan toegevoegd worden dat de actuele waarde van de uitbreidingszone als 

leefgebied niet groot is door de geïsoleerde ligging. Door de uitbreiding zal deze waarde 

nog verminderen. De invloed van het plan op de barrièrewerking ten aanzien van het 

habitatrichtlijngebied wordt daarom niet significant negatief beoordeeld.  

 

Conclusie netwerkeffecten:  

Op voorwaarde dat de milderende maatregelen worden uitgevoerd m.b.t. de inrichting en 

het beheer in het resterend habitatrichtlijngebied ten westen van de uitbreidingszone en 

aansluitend op de recreatieve paden ter hoogte van de noordelijke bufferstrook en 

rekening houdend met de geïsoleerde ligging van de zone tussen de E314, de 

Wagemanskeel en de huidige site van Essers, zowel in de actuele situatie als in de 

toekomstige situatie, wordt het effect van het voorliggend plan inzake netwerkeffecten in 

zijn totaliteit als niet significant negatief beoordeeld op niveau van het 

habitatrichtlijngebied. 

 

 

12.3.2 Beoordeling van de significantie van de impact 

Hierna is voor alle besproken effectgroepen een overzicht van de beoordeling van de 

significantie van de impact op niveau van het habitatrichtlijngebied en de beschermde 

habitats en soorten weergegeven, zowel zonder als mits uitvoering van de milderende 

maatregelen. Hierbij wordt duidelijk aangegeven of de milderende maatregel aanbevolen 

of bindend is.  
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Tabel 61: Beoordeling van de significantie van de impact op niveau van het habitatrichtlijngebied na het doorvoeren van de dwingende en aanbevolen 

milderende maatregelen 

Effect Beoordeling Omschrijving milderende 

maatregel 

Milderende maatregel 

bindend of aanbevolen ihkv 

de passende beoordeling 

Eindbeoordeling mits 

uitvoering milderende 

maatregel 

Permanent direct 

ruimtebeslag van 11,96 ha 

door de uitbreidingszone en 

van 0,31 ha door het fietspad 

en het ruiter- / 

mountainbikepad buiten de 

uitbreidingszone in het geval 

van optie 1 en 0,23 ha in het 

geval van optie 2. Het gaat 

hier maximaal (plangebied + 

optie 1) om de inname van 

0,24% van de SBZ-H met 

potenties voor de 

ontwikkeling van de 

habitattypes 2310, 2330, 

4030, 6230 en 9190.  

Verlies van habitattypische 

soorten in de kruidlaag 

(Blauwe bosbes, Struikhei). 

Niet significant negatief Vrijwaren van een gedeelte van 

de zaadbank en gebruiken als 

toplaag in de zones voorzien 

voor natuurontwikkeling in de 

uitbreidingszone (bufferstrook) 

Sterk aanbevolen milderende 

maatregel ihkv de passende 

beoordeling 

Niet significant negatief 

Mogelijke inperking geschikt 

biotoop voor Spaanse vlag 

en mogelijke vernietiging van 

de populatie in de 

uitbreidingszone 

Significant negatieve 

effecten zijn niet uit te 

sluiten 

Creëren van geschikte 

leefgebieden voor de rupsen en 

adulten van Spaanse vlag in het 

resterend habitatrichtlijngebied 

ten westen van de 

uitbreidingszone en aansluitend 

op het fietspad en het ruiter-

Bindende milderende 

maatregel ihkv de passende 

beoordeling 

Niet significant negatief 
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Effect Beoordeling Omschrijving milderende 

maatregel 

Milderende maatregel 

bindend of aanbevolen ihkv 

de passende beoordeling 

Eindbeoordeling mits 

uitvoering milderende 

maatregel 

/MTB-pad ter hoogte van de 

noordelijke bufferstrook 

Beschermingsmaatregelen 

Spaanse vlag tijdens de 

werkzaamheden (bijvoorbeeld 

door timing werkzaamheden ifv 

vliegtijd adulten of afvangen 

rupsen,…) 

Vermindering voeding 

kwelstromen en verdroging 

van vegetaties in 

aangrenzend natuurgebied 

door vermindering infiltratie 

te wijten aan toename 

verharde oppervlakte. Vooral 

van belang voor habitattypes 

4010, 7140, 7150 en 91E0 

van het habitatrichtlijngebied 

Significant negatieve 

effecten zijn niet uit te 

sluiten 

De infiltratievoorziening dient 

minstens een volume van 2.810 

m³ en een infiltrerend oppervlak 

van 4.496 m² te hebben 

In de bufferstrook en andere 

groenzones van de 

uitbreidingszone waar 

natuurontwikkeling wordt 

beoogd en ter hoogte van de 

zones met 

infiltratievoorzieningen dient de 

textuur van de aangevoerde 

grond gelijkaardig te zijn aan de 

actueel aanwezige 

zandbodems. 

Binnen de bufferzone dienen 

maatregelen genomen te 

worden om bodemcompactie te 

vermijden. 

Infiltratieproef uitvoeren na de 

Bindende milderende 

maatregel ihkv de passende 

beoordeling 

Niet significant negatief 
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Effect Beoordeling Omschrijving milderende 

maatregel 

Milderende maatregel 

bindend of aanbevolen ihkv 

de passende beoordeling 

Eindbeoordeling mits 

uitvoering milderende 

maatregel 

ophoogwerken binnen de zone 

waar het infiltratiebekken wordt 

aangelegd 

Wijzigen grondwaterkwaliteit 

met mogelijks negatieve 

gevolgen voor de 

grondwaterafhankelijke 

vegetatie in de kwelzones  

Significant negatieve 

effecten zijn niet uit te 

sluiten 

Plaatsen van slib- en olievanger 

voor het lozingspunt in het 

infiltratiebekken en waarborgen 

degelijk onderhoud van het 

infiltratiebekken 

De bufferstrook fysisch 

afschermen van de 

vrachtwagens die in de 

randzone zullen parkeren 

Bodembeschermende 

maatregelen nemen  

Bindende milderende 

maatregel ihkv de passende 

beoordeling 

Niet significant negatief 

(Voldoende werkzaam) 

alternatief zoeken voor dooizout  

 

Aanbeveling (niet strikt 

noodzakelijk op te nemen in 

de stedenbouwkundige 

voorschriften)  ihkv de 

passende beoordeling  voor 

de uitbreiding  

Toename van het 

wegverkeer als gevolg van 

de uitbreiding van Essers 

zorgt voor bijkomende 

Niet significant negatief Geen milderende maatregelen 

noodzakelijk 

Nvt Niet significant negatief 
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Effect Beoordeling Omschrijving milderende 

maatregel 

Milderende maatregel 

bindend of aanbevolen ihkv 

de passende beoordeling 

Eindbeoordeling mits 

uitvoering milderende 

maatregel 

geluidsverstoring, in 

hoofdzaak in een actueel 

reeds akoestisch verstoord 

gebied 

Lichthinder door verlichting 

van de bedrijfssite 

(uitbreiding van de verlichting 

in westelijke richting) 

Significant negatieve 

effecten zijn niet uit te 

sluiten 

Brongerichte maatregelen 

binnen de uitbreidingszone wat 

de vaste lichtpunten betreft 

(plaatsing van lichtpunten, 

gebruikte armaturen, golflengte 

licht) zodat verstrooiing naar 

omgeving zoveel mogelijk 

beperkt wordt 

Aanleg van een gelaagd 

groenscherm met autochtone, 

streekeigen en 

standplaatsgeschikte struiken 

en bomen in de bufferstrook van 

minimaal 10m breed, dat in de 

breedte is opgebouwd uit 

minstens 3 rijen struiken en 

minstens 3 rijen hoogstammige 

bomen. Enkel in de noordelijke 

zone kan het visuele 

groenscherm lokaal smaller 

worden dan 10m, met een 

absoluut minimum van 5m, 

wanneer een breder 

groenscherm zou impliceren dat 

hier een groter deel van het 

Bindende milderende 

maatregel voor de uitbreiding 

ihkv de passende 

beoordeling  

Niet significant negatief 
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Effect Beoordeling Omschrijving milderende 

maatregel 

Milderende maatregel 

bindend of aanbevolen ihkv 

de passende beoordeling 

Eindbeoordeling mits 

uitvoering milderende 

maatregel 

beboste habitatrichtlijngebied 

moet worden ingenomen voor 

het realiseren van de visuele 

buffer. 

Lichthinder door bijkomend 

verkeer op de omliggende 

wegen 

Niet significant negatief Geen  Nvt Niet significant negatief 

Lichthinder door de 

verlichting van het 

functioneel fietspad langs de 

Wagemanskeel 

Significant negatieve 

effecten zijn niet uit te 

sluiten 

Aangepaste armaturen, 

plaatsing en golflengte van de 

verlichting zodat lichtverstrooiing 

naar de omgeving wordt 

vermeden 

Bindende milderende 

maatregel ihkv de passende 

beoordeling  

Niet significant negatief 

Effecten van verzuring en 

vermesting op de Europese 

habitattypes binnen het 

abitatrichtlijngebied in de 

omgeving van de 

uitbreidingszone door het 

toegenomen wegverkeer 

Niet significant negatief Geen  Nvt Niet significant negatief 

Netwerkeffecten Significant negatieve 

effecten zijn niet uit te 

sluiten  

Inrichting en beheer met oog op 

de ontwikkeling van 

mantelzoom-vegetaties in het 

resterend habitatrichtlijngebied 

ten westen van de 

uitbreidingszone en aansluitend 

op het fietspad en het ruiter-

/MTB-pad ter hoogte van de 

noordelijke bufferstrook.  

Bindende milderende 

maatregel ihkv de passende 

beoordeling 

Niet significant negatief 
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Effect Beoordeling Omschrijving milderende 

maatregel 

Milderende maatregel 

bindend of aanbevolen ihkv 

de passende beoordeling 

Eindbeoordeling mits 

uitvoering milderende 

maatregel 

Behoud van de westelijke (100-

tal m breed) en noordelijke (30-

tal m breed) resterende zone 

voor natuur 
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12.4 Conclusie 

Van het voorliggend plan wordt niet verwacht dat de uitvoering ervan significant 

negatieve effecten zal genereren op niveau van de Europese habitats en soorten van het 

habitatrichtlijngebied en hun instandhoudingsdoelstellingen, op voorwaarde dat 

milderende maatregelen zoals beschreven in de passende beoordeling zullen worden 

genomen. In dat geval zal het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen evenmin 

worden bemoeilijkt.  

In het kader van de passende beoordeling worden een reeks milderende maatregelen 

m.b.t. de waterhuishouding en het behoud van de zaadbank geformuleerd die weliswaar 

niet bindend, maar wel aan te bevelen zijn.  
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13 Watertoets 

De watertoets is een instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, 

een plan of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem. Het 

resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in de vergunning of 

in de goedkeuring van het plan of het programma. Sinds 1 maart 2012 is een aangepast 

uitvoeringsbesluit watertoets in werking. 

 

13.1 Overstromingsregime 

Ligt het project binnen mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied? 

De uitbreidingszone is volgens de watertoetskaart gelegen in mogelijk 

overstromingsgevoelig gebied. Deze aanduiding wordt echter veroorzaakt door de ligging 

binnen mijnverzakkingsgebied en niet door een historisch overstromingsevent.  

 

13.2 Afstromingsgedrag 

Wordt er afvoer van hemelwater voorzien in het project? 

Door het plan zullen verhardingen en/of overdekte constructies aangelegd worden. Voor 

de afvoer van het hemelwater wordt een infiltratiebekken aangelegd. 

 

13.3 Grondwaterstromingspatroon 

Worden er ondergronse constructies voorzien?  

Er worden geen ondergronse constructies voorzien. 

 

13.4 Structuurkwaliteit/machtigingen 

Worden er werken voorzien binnen de 5-m zone langs een onbevaarbare waterloop 

of in de bedding van een onbevaarbare waterloop (aansluiten van leidingen valt 

hier eveneens onder)? 

NEE 

 

13.5 Waterkwaliteit 

Wordt er afvalwater geproduceerd? 

JA 

 

Wat is de ligging volgens het zoneringsplan? 

De uitbreidingszone is niet ingekleurd op het zoneringsplan maar is grenzend aan 

centraal gebied. Het afvalwater afkomstig van de uitbreidingszone zal aangesloten 

worden op de openbare riolering. 
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Kan het hemelwater potentieel verontreinigd worden (parkeerplaatsen, e.d.)? 

JA 

Er wordt voor het lozingspunt in het infiltratiebekken een zandvanger en olieafscheider 

voorzien.  

 

Kan het project efficient pesticidenvrij beheerd worden? 

JA 

De volledige verharding is vlot machinaal te onderhouden. 
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14 Milieubeoordeling omlegging recreatieve routes  

 

14.1 Aanpak milieubeoordeling om te leggen recreatieve routes 

Tijdens de opmaak van voorliggend plan-MER was er intensief actorenoverleg (zie ook 

hoofdstuk 3).   

In de thematische overleggroepen werden mogelijkheden en modaliteiten over de ligging 

van de om te leggen recreatieve route en over de inrichting van de bufferzones ter 

hoogte van de uitbreidingszone verder besproken. De bufferzones worden gerealiseerd 

binnen de perimeter van de uitbreidingszone. De omlegging van de recreatieve routes 

dient deels te worden gerealiseerd buiten de uitbreidingszone en wordt daarom 

bijkomend beoordeeld binnen voorliggend plan-MER. 

Uit deze overleggroepen zijn twee concrete inrichtingsvoorstellen voor de om te leggen 

recreatieve routes weerhouden. In de bespreking van de voorstellen worden volgende 

afkortingen gebruikt: 

 FFR: functionele fietsroute 

 RFR: recreatieve fietsroute 

 MTB: mountainbike route 

 

Eerste optie  

 FFR + RFR + MTB/ruiterroute worden maximaal gebundeld via Wagemanskeel tot 

aan splitsing FFR en RFR/ruiter/MTB; 

 FFR loopt verder noordwaarts naar Houthalen; 

 RFR + MTB/ruiterroute splitsen af en worden omgelegd rondom uitbreiding H. Essers 

en komen in de noordelijke bufferzone van H. Essers te liggen. 
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Tweede optie  

 FFR + RFR worden maximaal gebundeld via Wagemanskeel tot aan de splitsing BFF 

en RFR 

 MTB/ruiterroute loopt niet langs Wagemanskeel maar omlegging gebeurt quasi 

volledig rondom uitbreiding H. Essers vanaf de reeds bestaande doorsteek die in het 

zuiden het resterende bosgebied dwarst.  De MTB/ruiterroute bevindt zich in de 

bufferzone van H.Essers. 

 FFR verder noordwaarts naar Houthalen. 

 RFR vanaf splitsing met FFR wordt omgelegd rondom uitbreiding H. Essers en komt 

in de noordelijke bufferzone van H. Essers te liggen. 

 

 

 

De milieubeoordeling van beide opties voor de recreatieve routes is gebundeld tot drie 

effectgroepclusters die samenhangen met de wijze waarop de effecten zich voordoen:  

 direct ruimtebeslag; 

 verstoring;  

 netwerkeffecten. 

In de milieubeoordeling van de om te leggen recreatieve routes is aandacht voor de 

verschillen in effectbeoordeling tussen de 2 voorgestelde opties. 

 

.   

 

Voor het recreatief pad is volgend maximaal ruimtebeslag beschouwd: 

 3 m-brede vrije strook langs de Wagemanskeel; 

 1,5 m-brede zone waarin het hoogteverschil t.o.v. de Wagemanskeel wordt overbrugd; 
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 3 m-breed verhard fietspad; 

 2 m-breed onverhard ruiterpad/MTB. 

 

Aan de noordzijde van de uitbreidingszone is voor beide opties een strook van 2 m 

grenzend aan de uitbreidingszone beschouwd voor inname van het onverharde ruiterpad.  

Deze aanname garandeert dat het maximale ruimtebeslag is beschouwd. 

 

14.2 Direct ruimtebeslag om te leggen recreatieve route 

14.2.1 Fauna en flora 

De ruimte-inname door het fietspad met berm (het fietspad is van de Wagemanskeel 

gescheiden door een 3 m brede berm) langsheen de Wagemanskeel bedraagt 0,23 ha 

binnen het natuurgebied / habitatrichtlijngebied, waarvan 0,034 ha op de BWK is 

aangeduid als weg (biologisch minder waardevol op de BWK); 0,048 ha als 

loofhoutaanplant met berk en 0,143 ha als dennenaanplant (beide biologisch waardevol 

op de BWK). Het betreft in hoofdzaak dennenaanplanten met in de onderetage vooral 

Adelaarsvaren.  

Het ruimtebeslag van het ruiter- en MTB-pad ten westen van de uitbreidingszone in optie 

1 bedraagt 0,081 ha, waarvan 0,026 ha loofhoutaanplant met berk en 0,055 ha 

dennenaanplant (beide biologisch waardevol op de BWK). In optie 2, waar het pad in de 

bufferstrook van de uitbreidingszone ligt en in het zuiden de bestaande doorsteek door 

het bos volgt, is het ruimtebeslag binnen het resterend natuur- en habitatrichtlijngebied 

geringer . 

Het ruimtebeslag van het ruiter- en MTB-pad ten noorden van de uitbreidingszone in 

zowel optie 1 als optie 2 bedraagt 0,118 ha, waarvan 0,032 ha schraal grasland 

(biologisch minder waardevol met waardevolle en zeer waardevolle elementen), 0,024 ha 

dennenaanplant (biologisch waardevol), 0,029 ha kapvlakte (biologisch waardevol met 

zeer waardevolle elementen) en 0,032 ha eiken-berkenbos met dennenaanplant 

(biologisch zeer waardevol). 

Het ruimtebeslag van het fietspad is beperkt, het neemt geen zeer waardevolle 

vegetaties in volgens de BWK of Europese habitattypes. Optie 2 voor het ruiter- en 

mountainbikepad impliceert een beperktere ruimte-inname binnen het natuur- en 

habitatrichtlijngebied en is dus wat ruimtebeslag betreft te verkiezen, maar het verschil 

tussen beide opties is zeer gering (het verschil bedraagt +/- 800 m²). Het ruimtebeslag 

van het ruiter- en MTB-pad ten noorden van de uitbreidingszone is beperkt in omvang, 

maar neemt wel biologisch zeer waardevolle ecotopen in. 

Door als milderende maatregel begeleidend aan het fietspad en het ruiter- / 

mountainbikepad soortenrijke grasland- en ruigtevegetaties te ontwikkelen als overgang 

tussen het pad en het bos, kunnen interessante leefgebieden voor o.a. insecten 

(bijvoorbeeld Spaanse vlag) ontstaan en dit draagt ook bij tot een verbetering van de 

structuurkwaliteit van de bosbestanden.  

Boscompensatie is nodig voor alle bosoppervlakte die verdwijnt ten behoeve van het 

fietspad, ruiter-/MTB-pad en het overbruggen van het hoogsteverschil en de berm tussen 

Wagemanskeel en het fietspad. Het kappen van bomen om de mantelzoomvegetatie te 

creëren begeleidend aan de recreatieinfrastructuur wordt niet beschouwd als een 

ontbossing. Met de mantelzoomvegetatie wordt immers een soortenrijke ecologische 

bosrand beoogd, die blijft behoren tot het bos (= open plek binnen het bos). 
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Wat de verboden te wijzigen vegetaties betreft, wordt aan de noordzijde van de 

bufferstrook 322 m² ingenomen van het schrale droge tot vochtige grasland, een klein 

deel van BWK-vlak 4. 

 

Tabel 62 Overzicht van de te compenseren bosoppervlakte door de recreatieve infrastructuur 

gelegen buiten de uitbreidingszone (m²) 

Nummer KE Biologische 

waardering 

Eenheid 

1 

Eenheid 

2 

Eenheid 

3 

Eenheid 

4 

Opper-

vlakte 

(m²) 

Compen

satie-

factor 

Opp x 

compen

satie-

factor 

(m²) 

Ruiterpad noordzijde bufferstrook optie 1 & 2 

4 mwz hab hp+ hjb kbpica 322 0 0 

8 w pmb ppmb pinn  244 1 244 

6 wz se qb- prus quer 293 1 293 

10 z qb pins   319 2 639 

Fietspad Wagemanskeel optie 1 & 2 

/ m weg    343 0 0 

/ w n bet   481 2 961 

/ w pmb ppmb pinn  1428 1 1428 

Ruiter/MTB-pad Wagemanskeel optie 1 

/ w n bet   261 2 521 

/ w pmb ppmb pinn  548 1 548 

Totale 

boscompensatie 

optie 1 

       4634 

Totale 

boscompensatie 

optie 2 

       3566 

 

 

Rekening houdend met het creëren van soortenrijke grasland- en ruigtevegetaties 

begeleidend aan de recreatieve infrastructuur (in de bermen) als milderende maatregel, 

het geringe ruimtebeslag en de boscompensatie (0,46 ha in het geval van optie 1 en 0,36 

ha in het geval van optie 2) en compensatie voor de verboden te wijzigen vegetaties 

(0,03 ha) die er tegenoverstaan, worden geen significant negatieve effecten verwacht 

door ruimte-inname door het fietspad en het ruiter- / mountainbike pad, in geen van beide 

opties. 
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14.2.2 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

In beide opties kruisen de RFR en MTB/ruiterroute de landduin. Het ruimtebeslag op 

deze ‘natuurlijke’ erfgoedwaarden is vergelijkbaar in de 2 gevallen. 

In optie 1 is het ruimtebeslag echter gebundeld langs de Wagemanskeel terwijl in optie 2 

zowel langs de Wagemanskeel (door de RFR) als langs de uitbreidingszone (door de 

MTB/ruiterroute) inname van de landduin optreedt.  

Het ruimtebeslag op de landduin wordt in beide opties significant negatief geacht 

aangezien de inname niet gecompenseerd kan worden. 

 

14.2.3 Mens 

De bestaande RFR en MTB/ruiterroute zal ingenomen worden met de uitbreiding van het 

bedrijventerrein. De voorgestelde opties voorzien echter een logische omlegging 

waardoor de bestaande routes gevolgd kunnen blijven worden (zie paragraaf 14.4.3). Het 

ruimtebeslag wordt bijgevolg verwaarloosbaar geacht. 

  

14.3 Verstoring om te leggen recreatieve route 

14.3.1 Water 

Het fietspad van de RFR gaat gepaard met een bijkomende verharding. Ten aanzien van 

water en meer bepaald wat betreft het effect op de grondwaterkwantiteit, wordt het effect 

in beide opties verwaarloosbaar geacht. Het hemelwater dat van het fietspad afstroomt, 

kan immers naast de verharding in de bodem infiltreren. 

De MTB/ruiterroute wordt niet verhard. Hier kan het water ter plaatse in de bodem 

dringen (verwaarloosbaar effect). 

 

14.3.2 Fauna en flora 

Vanuit de discipline wordt o.a. opgelegd om een mantelzoomvegetatie (als overgang 

naar de beboste delen) inclusief een strook soortenrijk grasland te creëren in het 

westelijk resterend deel van het habitatrichtlijngebied , met oog op het creëren van leef- 

en verbindingsgebieden voor insecten (Spaanse vlag), Levendbarende hagedis en 

andere soorten en met oog op het verhogen van de structuurkwaliteit van de 

bosbestanden. In de discipline wordt verder ook aangegeven dat er binnen het westelijk 

resterend deel van het natuurgebied twee mogelijkheden bestaan voor de inplanting van 

deze soortenrijke grasland- en mantelzoomvegetaties: 1) als overgang tussen het 

fietspad langs Wagemanskeel en de aangrenzende bosbestanden of 2) als overgang 

tussen de bufferstrook aan de rand van het uitbreidingsgebied en de aangrenzende 

bosbestanden. O.w.v. de aanwezigheid van de Wagemanskeel is de tweede mogelijkheid 

te verkiezen. Ter hoogte van de Wagemanskeel is er immers redelijk wat verstoring door 

het drukke verkeer o.a. wat betreft uitlaatgassen en luchtverplaatsingen door 

(vracht)verkeer op insecten zoals Spaanse vlag. Lichthinder en geluidsverstoring 

vanwege het verkeer spelen zeker ook voor andere soortengroepen zoals vleermuizen 

en vogels een belangrijke rol. In het geval de mantelzoomvegetaties zullen worden 

gecreëerd ter hoogte van de overgang tussen de bufferstrook en de bosbestanden van 

het habitatrichtlijngebied komen de leef- en verbindingsgebieden voor Spaanse vlag en 

andere soorten beduidend (nl. een 100-tal m) verder te liggen van de verstoring 

veroorzaakt door het verkeer op de Wagemanskeel. 
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Wat de ligging van het ruiter-/MTB-pad ten westen van de uitbreidingszone betreft, zijn, 

zoals hierboven al beschreven, nog twee opties mogelijk: in het geval van optie 1 zal het 

ruiter-/MTB-pad aansluitend op het fietspad langs de Wagemanskeel worden 

gerealiseerd; in het geval van optie 2 zal het ruiter-/MTB-pad net ten westen van de 

uitbreidingszone worden gerealiseerd. Optie 2 impliceert m.a.w. dat er een ruiter-

/MTB-pad komt aansluitend bij de meest geschikte zone voor de realisatie van 

mantelzoomvegetaties ten behoeve van Spaanse vlag. 

 

Wat de verstoring van de verschillende recreatievormen in natuur- en bosgebieden 

betreft, wordt gesteld dat – rekening houdend met de gemiddelde geluidsproductie, 

onvoorspelbaarheid en verblijfsduur – de verstoring het grootst is voor ruiters en het 

kleinst voor fietsers, verstoring door mountainbike situeert zich tussen beiden in. Wat 

bodemverstoring betreft, wordt van ruiters een zeer grote impact verwacht, van 

mountainbikers is de impact maar half zo groot en van fietsers is de impact het kleinst 

(ARCADIS, 2012). 

Aangezien over de verwachte gebruiksfrequentie van het mountainbike- / ruiterpad geen 

gegevens beschikbaar zijn, dienen we uit te gaan van een worst case situatie van 

intensief gebruik door beide groepen recreanten. Rustverstoring door deze groepen van 

recreanten wordt beperkt beschouwd ten aanzien van de rustverstoring door het drukke 

(vracht)verkeer langs de Wagemanskeel. Wat bodemverstoring betreft, zullen vooral 

negatieve effecten optreden wanneer deze groepen recreanten afwijken van het pad. Bij 

het verlaten van het pad zal de vegetatie langsheen het MTB/ruiterpad betreden / 

bereden worden, met mogelijks negatieve gevolgen voor de vegetatie en de aanwezige 

faunasoorten. Optie 1, waarbij het ruiter- en MTB-pad samen met het fietspad wordt 

gebundeld ter hoogte van de Wagemanskeel, verdient daarom de voorkeur. Het zal 

weliswaar vooral de lage soortenrijke graslandvegetatie zijn die wordt betreden, er wordt 

niet verwacht dat deze groepen van recreanten zich tot in de ruigtezoom (= het potentieel 

leefgebied voor Spaanse vlag) zullen begeven.  

 

Wanneer het o.w.v. veiligheidsoverwegingen aangewezen is om het functioneel fietspad 

langsheen de Wagemanskeel te verlichten, dient bij de keuze en plaatsing van de 

verlichting rekening gehouden te worden met minimale lichtverstrooiing naar de 

omgeving toe. Wanneer onzekerheid bestaat over het voldoende beperken van de 

lichtverstrooiing, dient geopteerd te worden voor amberkleurige verlichting (golflengte in 

spectrum tussen 591 en 600 nm). 

 

De bijkomende verstoring afkomstig van de aanwezigheid van een fietspad en een ruiter- 

/ mountainbikepad langsheen de Wagemanskeel wordt verwaarloosbaar geacht ten 

aanzien van de verstoring veroorzaakt door het (vracht)verkeer langs de Wagemanskeel. 

Een clustering van het ruiter- / mountainbikepad aansluitend op het fietspad aan de 

Wagemanskeel veroorzaakt significant minder verstoring intern in het gebied (met name 

in de overgangszone tussen de bufferstrook aan de rand van het uitbreidingsgebied en 

de aangrenzende bosbestanden) en is bijgevolg te verkiezen. 

 

14.3.3 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Bij optie 1 worden de RFR en MTB/ruiterroute zo veel mogelijk gebundeld met de 

Wagemanskeel. Vervolgens wordt een historisch pad in het bos gevolgd. De visuele 
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verstoring in de relictzone door de recreatieve routes blijft beperkt omdat bestaande 

structuren gevolgd worden. De visuele verstoring wordt gering negatief geacht. 

In optie 2 wordt de  MTB/ruiterroute voorzien langs de uitbreidingszone. De visuele 

impact kan echter genuanceerd worden aangezien het pad niet verhard wordt. Ook hier 

wordt de visuele verstoring gering negatief beoordeeld. 

 

14.3.4 Mens 

Het belangrijkste effect ten aanzien van mens wordt veroorzaakt door de beleving van 

gebruikers van de RFR en MTB/ruiterroute. In optie 1 worden deze routes maximaal 

gebundeld via Wagemanskeel. Het geluid, de uitstoot en de aanwezigheid van 

(vracht)verkeer langs deze straat kan als storend ervaren worden. Het voorbijrijdend 

verkeer kan ook leiden tot schrikreacties bij paarden. De route volgens optie 1 wordt voor 

de beleving van de recreanten minder gunstig geacht (matig negatief).  

In optie 2 buigt de MTB/ruiterroute na de rotonde af om de contouren van de 

uitbreidingszone te volgen. De recreanten bevinden zich hier in een meer natuurlijke 

omgeving waardoor de belevingswaarde van deze route beter wordt beoordeeld. Door de 

beschutte omgeving worden er minder schrikreacties van paarden verwacht. Zichten op 

de uitbreidingszone zullen grotendeels afgeschermd worden door het groenscherm in de 

bufferzone. Het effect wordt gering negatief geacht aanzien de recreatieve fietsers wel 

nog het fietspad langs de Wagemanskeel zullen volgen. 

Het verschil tussen beide opties kan echter genuanceerd worden aangezien de afstand 

langs de Wagemanskeel minder dan 300 m bedraagt. De afstand waarover ten noorden 

van de uitbreidingszone en de huidige bedrijfssite verstoring optreedt door de E314 blijft 

in beide opties gelijk.  

 

14.4 Netwerkeffecten om te leggen recreatieve route 

14.4.1 Fauna en flora 

De waarde van de zone tussen de bufferstrook binnen de uitbreidingszone en de 

aangrenzende bosbestanden als verbindend element voor soorten zal hoger zijn 

wanneer er minstens over een deel van de lengte (met name in het deel dat van noord 

naar zuid langs de uitbreidingszone loopt) geen ruiter- / mountainbikepad loopt (optie 1). 

De verstoring (visueel, bodem en geluid) door de passage van ruiters en mountainbikers 

blijft dan immers achterwege. 

 

14.4.2 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Wat betreft landschappelijke verbindingen en/of versnippering worden er in beide opties 

geen relevante effecten verwacht. De landduin wordt in optie 2 door de recreatieve routes 

wel op verschillende locaties doorsneden. Toch wordt het verschil tussen beide opties 

verwaarloosbaar geacht aangezien in beide gevallen de landduin doorsneden wordt door 

de RFR ter hoogte van de Wagemanskeel en door de uitbreidingszone. De 

landschappelijke waarde van het resterend deel ten oosten van de Wagemanskeel en ten 

noorden van de uitbreidingszone wordt gering geacht. 
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14.4.3 Mens 

Beide opties zorgen er voor dat het fiets-, ruiter- en moutainbike pad dat door de 

uitbreiding van het bedrijventerrein ingenomen wordt, op een logische wijze wordt 

omgeleid zodat de RFR en MTB/ruiterroute nog steeds gevolgd kan worden. De 

omrijafstand ten opzichte van de huidige situatie bedraagt in beide opties ca. 300 m. Ten 

aanzien van de netwerkeffecten wordt dit verwaarloosbaar geacht. Voor de ruiters wordt 

het ruiterpad langs de Wagemanskeel minder gunstig geacht omdat het voorbijrijdend 

(vracht)verkeer tot schrikreacties bij paarden kan leiden. 
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Meetpunt MP1

Meetlocatie bos aan de Wagemanskeel

Meetperiode 5/06/2014 - 8/06/2014

Meewindrichting

Legende LAeq  A-gewogen equivalente geluidsdrukniveau

LA1 relevante waarde voor het piekgeluid

LA10 relevante waarde voor het gemiddelde piekgeluid

LA50 relevante waarde voor het gemiddelde geluidsdrukniveau

LA95 relevante waarde voor het continue geluidsdrukniveau

N noord ZO zuidoost W west

NO noordoost Z zuid NW noordwest

O oost ZW zuidwest VAR variabel

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. neerslag

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. windsnelheid groter dan 5 m/s

meetresultaten bij meewind (van geluidsbron naar meetpunt)

datum tijdstip LAeq,1h LA1,1h LA5,1h LA10,1h LA50,1h LA90,1h LA95,1h LA99,1h windrichting windsnelheid

2/06/2014 0:00 - - - - - - - - - -

maandag 1:00 - - - - - - - - -

2:00 - - - - - - - - -

3:00 - - - - - - - - -

4:00 - - - - - - - - -

5:00 - - - - - - - - -

6:00 - - - - - - - - -

7:00 - - - - - - - - -

8:00 - - - - - - - - -

9:00 - - - - - - - - -

10:00 - - - - - - - - -

11:00 - - - - - - - - -

12:00 - - - - - - - - -

13:00 - - - - - - - - -

14:00 - - - - - - - - -

15:00 - - - - - - - - -

16:00 - - - - - - - - -

17:00 - - - - - - - - -

18:00 - - - - - - - - -

19:00 - - - - - - - - -

20:00 - - - - - - - - -

21:00 - - - - - - - - -

22:00 - - - - - - - - -

23:00 - - - - - - - - -

3/06/2014 0:00 - - - - - - - - -

dinsdag 1:00 - - - - - - - - -

2:00 - - - - - - - - -

3:00 - - - - - - - - -

4:00 - - - - - - - - -

5:00 - - - - - - - - -

6:00 - - - - - - - - -

7:00 - - - - - - - - -

8:00 - - - - - - - - -

9:00 - - - - - - - - -

10:00 - - - - - - - - -

11:00 - - - - - - - - -

12:00 - - - - - - - - -

13:00 - - - - - - - - -

14:00 - - - - - - - - -

15:00 - - - - - - - - -

16:00 - - - - - - - - -

17:00 - - - - - - - - -

18:00 - - - - - - - - -

19:00 - - - - - - - - -

20:00 - - - - - - - - -

21:00 - - - - - - - - -

22:00 - - - - - - - - -

23:00 - - - - - - - - -
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4/06/2014 0:00 - - - - - - - - -

woensdag 1:00 - - - - - - - - -

2:00 - - - - - - - - -

3:00 - - - - - - - - -

4:00 - - - - - - - - -

5:00 - - - - - - - - -

6:00 - - - - - - - - -

7:00 - - - - - - - - -

8:00 - - - - - - - - -

9:00 - - - - - - - - -

10:00 - - - - - - - - -

11:00 - - - - - - - - -

12:00 - - - - - - - - -

13:00 - - - - - - - - -

14:00 - - - - - - - - -

15:00 - - - - - - - - -

16:00 - - - - - - - - -

17:00 - - - - - - - - -

18:00 - - - - - - - - -

19:00 - - - - - - - - -

20:00 - - - - - - - - -

21:00 - - - - - - - - -

22:00 - - - - - - - - -

23:00 - - - - - - - - -

5/06/2014 0:00 - - - - - - - - -

donderdag 1:00 - - - - - - - - -

2:00 - - - - - - - - -

3:00 - - - - - - - - -

4:00 - - - - - - - - -

5:00 - - - - - - - - -

6:00 - - - - - - - - -

7:00 - - - - - - - - -

8:00 - - - - - - - - -

9:00 - - - - - - - - -

10:00 - - - - - - - - -

11:00 51,9 56,5 53,9 53,1 50,8 48,7 48,2 47,1 ZW 7

12:00 51,0 55,7 53,6 52,8 50,3 48,0 47,4 46,5 ZW 6

13:00 52,1 57,6 54,9 54,1 51,5 48,5 47,6 46,1 ZW 7

14:00 52,2 58,0 55,2 54,2 51,5 49,1 48,4 47,4 ZW 7

15:00 51,9 57,5 54,4 53,5 51,1 49,2 48,6 47,6 W 11

16:00 51,9 55,8 54,3 53,7 51,6 49,6 49,1 48,2 W 7

17:00 51,2 55,9 53,9 53,1 50,7 48,6 48,1 47,2 W 8

18:00 50,3 56,4 53,1 52,1 49,4 46,8 46,0 44,2 W 7

19:00 49,1 54,5 51,8 50,9 48,1 45,2 44,4 43,2 ZW 6

20:00 48,3 55,0 51,5 50,2 46,5 42,9 41,9 40,2 ZW 4

21:00 47,3 54,1 51,6 50,2 45,9 42,2 41,2 39,6 ZW 3

22:00 46,7 51,8 49,8 48,8 46,1 43,3 42,4 41,0 VAR 1

23:00 47,4 52,8 50,5 49,5 46,8 44,1 43,3 42,1 VAR 1

6/06/2014 0:00 45,4 51,0 49,0 48,0 44,4 41,4 40,4 39,0 VAR 1

vrijdag 1:00 44,6 52,3 48,5 47,1 43,3 40,0 39,2 38,1 VAR 1

2:00 45,1 52,1 49,8 48,1 43,5 40,2 39,3 38,0 VAR 1

3:00 45,8 52,4 50,0 48,5 44,7 41,3 40,4 38,1 VAR 1

4:00 48,8 54,7 52,7 51,6 47,8 43,8 42,7 41,1 VAR 1

5:00 53,0 56,5 55,3 54,7 52,7 50,4 49,7 48,2 VAR 1

6:00 53,0 57,7 55,4 54,6 52,5 50,6 50,1 49,2 VAR 1

7:00 52,4 56,3 54,9 54,3 52,0 49,8 49,1 47,6 VAR 1

8:00 51,9 56,4 54,8 53,9 51,4 49,1 48,4 47,2 VAR 1

9:00 53,5 60,0 55,5 54,3 50,9 47,9 47,1 45,8 Z 2

10:00 50,1 54,9 53,4 52,6 49,5 46,4 45,6 44,3 Z 2

11:00 50,3 55,1 53,3 52,5 49,6 46,9 46,1 44,4 O 2

12:00 50,3 55,7 53,3 52,3 49,3 46,1 45,2 43,6 ZO 2

13:00 49,6 54,4 52,6 51,8 48,8 45,8 45,0 43,4 VAR 1

14:00 51,0 56,0 54,0 53,2 50,4 47,8 47,0 45,1 O 2

15:00 51,1 55,8 53,8 52,9 50,6 48,3 47,7 46,4 VAR 2

16:00 51,8 56,1 54,0 53,3 50,8 48,1 47,2 45,3 O 3

17:00 50,7 55,8 53,5 52,7 50,2 47,6 46,8 45,2 O 3

18:00 50,5 55,5 53,2 52,5 50,0 47,2 46,3 44,6 O 3

19:00 51,9 57,0 54,4 53,6 51,4 49,2 48,5 47,3 O 2

20:00 52,2 57,3 54,6 53,7 51,4 49,5 49,1 48,2 O 3

21:00 52,3 57,3 54,5 53,6 51,6 50,0 49,3 48,4 O 3

22:00 52,0 55,6 54,2 53,7 51,8 49,9 49,3 48,5 VAR 1

23:00 50,9 54,9 53,3 52,6 50,5 48,6 48,1 47,0 VAR 1
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7/06/2014 0:00 50,3 54,2 52,8 52,0 50,0 48,0 47,3 46,3 VAR 1

zaterdag 1:00 48,8 54,0 52,0 51,2 48,2 45,2 44,3 41,7 VAR 1

2:00 49,7 55,6 53,0 51,9 48,4 45,2 44,4 43,1 VAR 1

3:00 48,2 54,1 52,0 50,9 47,3 43,2 42,2 40,5 VAR 1

4:00 48,6 54,6 52,6 51,5 47,4 43,6 42,5 41,1 VAR 1

5:00 49,2 54,6 52,7 51,7 48,4 45,1 43,9 41,1 VAR 1

6:00 49,7 54,4 52,8 51,9 49,2 46,5 45,8 44,4 VAR 1

7:00 49,4 54,2 52,4 51,6 48,6 46,1 45,5 44,4 VAR 1

8:00 47,8 55,1 51,8 50,5 46,3 42,6 41,6 39,8 O 2

9:00 47,4 54,3 51,3 49,9 46,1 42,6 41,5 39,9 VAR 1

10:00 48,9 55,2 50,9 49,6 46,1 42,9 42,0 40,4 VAR 1

11:00 48,3 55,4 51,1 49,9 46,6 44,0 43,2 41,6 O 2

12:00 48,2 56,9 51,8 49,9 46,4 43,4 42,6 41,1 Z 3

13:00 47,3 54,1 50,7 49,5 46,3 43,5 42,7 41,1 O 2

14:00 47,4 54,3 50,3 49,3 46,3 43,1 42,1 40,5 Z 4

15:00 49,5 60,0 53,9 51,2 46,7 44,1 43,2 41,4 W 5

16:00 46,0 54,0 49,1 47,8 44,6 41,6 40,7 38,9 W 4

17:00 47,9 58,6 51,3 49,0 44,7 41,4 40,1 37,6 W 3

18:00 48,1 54,7 49,2 47,6 44,0 40,2 39,1 36,3 W 2

19:00 45,8 52,9 48,0 46,6 43,1 39,1 37,8 35,2 Z 3

20:00 46,8 56,1 50,1 48,4 44,2 39,7 38,1 35,4 VAR 1

21:00 48,0 52,1 50,7 49,9 47,5 45,1 44,5 43,4 VAR 1

22:00 47,6 54,2 50,1 48,8 46,5 44,2 43,4 42,0 W 2

23:00 46,8 50,8 49,4 48,7 46,4 44,0 43,4 42,3 VAR 1

8/06/2014 0:00 45,8 50,6 48,5 47,7 45,2 42,5 42,0 40,9 VAR 1

zondag 1:00 43,4 47,9 46,5 45,6 42,8 40,2 39,3 38,0 N 2

2:00 41,7 47,0 45,2 44,1 40,9 37,9 37,2 35,8 N 2

3:00 39,9 46,4 43,5 42,5 38,4 34,8 33,8 32,3 VAR 1

4:00 39,5 47,3 44,5 42,7 37,5 34,1 33,2 31,4 VAR 1

5:00 42,3 48,0 45,9 44,9 41,5 37,3 36,2 34,5 VAR 1

6:00 43,4 53,8 47,7 45,6 40,2 36,2 35,3 33,7 W 3

7:00 43,1 50,7 46,6 45,5 41,5 38,0 37,1 35,8 W 3

8:00 45,7 52,0 48,8 47,7 45,0 42,2 41,4 40,2 VAR 1

9:00 46,1 51,7 49,4 48,4 45,5 42,5 41,7 40,0 N 2

10:00 48,1 53,8 51,8 50,9 47,0 43,5 42,5 40,3 N 2

11:00 50,0 59,3 51,9 50,7 47,5 44,8 44,1 42,8 VAR 1

12:00 46,8 53,7 50,6 49,1 45,6 43,0 42,1 40,4 VAR 2

13:00 48,1 56,8 51,8 49,8 46,4 43,6 42,9 41,5 NO 2

14:00 48,8 58,8 51,9 49,5 46,1 43,4 42,4 41,0 N 2

15:00 47,2 55,9 50,5 48,6 45,3 42,1 40,9 39,1 VAR 1

16:00 46,9 52,9 49,8 48,8 46,1 43,2 42,3 40,6 O 2

17:00 48,7 55,5 50,7 49,7 47,4 45,0 44,2 43,1 N 3

18:00 52,4 63,6 53,0 50,9 48,4 45,8 45,1 43,4 N 3

19:00 48,8 54,2 51,5 50,5 48,1 46,1 45,5 44,3 NO 4

20:00 48,7 52,9 50,9 50,3 48,3 46,4 46,0 44,8 N 4

21:00 49,8 54,3 51,6 50,8 49,1 47,3 46,9 46,0 N 3

22:00 49,1 55,5 51,2 50,5 48,4 46,6 46,1 45,1 N 2

23:00 48,6 52,9 50,9 50,2 48,2 46,2 45,7 44,5 W 3
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

2/06/2014 3/06/2014 4/06/2014 5/06/2014 6/06/2014 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 40,4 40,4

1:00 39,2 39,2

2:00 39,3 39,3

3:00 40,4 40,4

4:00 42,7 42,7

5:00 49,7 49,7

6:00 50,1 50,1

7:00 49,1 49,1

8:00 48,4 48,4

9:00 47,1 47,1

10:00 45,6 45,6

11:00 46,1 46,1

12:00 45,2 45,2

13:00 45,0 45,0

14:00 47,0 47,0

15:00 47,7 47,7

16:00 47,2 47,2

17:00 46,8 46,8

18:00 46,3 46,3

19:00 48,5 48,5

20:00 41,9 49,1 45,5

21:00 41,2 49,3 45,3

22:00 42,4 49,3 45,9

23:00 43,3 48,1 45,7

Vlarem-middeling per weekdag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

2/06/2014 3/06/2014 4/06/2014 5/06/2014 6/06/2014

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 46,8

avondperiode 41,6 49,0

nachtperiode 42,9 39,8

Vlarem-middeling voor de volledige week (ma-vr)

gem.

LA95,1h

dagperiode 46,8

avondperiode 46,4

nachtperiode 39,8

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor de WEEK alle windrichtingen
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zaterdag zondag

7/06/2014 8/06/2014 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 47,3 42,0 44,7

1:00 44,3 39,3 41,8

2:00 44,4 37,2 40,8

3:00 42,2 33,8 38,0

4:00 42,5 33,2 37,9

5:00 43,9 36,2 40,1

6:00 45,8 35,3 40,6

7:00 45,5 37,1 41,3

8:00 41,6 41,4 41,5

9:00 41,5 41,7 41,6

10:00 42,0 42,5 42,3

11:00 43,2 44,1 43,7

12:00 42,6 42,1 42,4

13:00 42,7 42,9 42,8

14:00 42,1 42,4 42,3

15:00 43,2 40,9 42,1

16:00 40,7 42,3 41,5

17:00 40,1 44,2 42,2

18:00 39,1 45,1 42,1

19:00 37,8 45,5 41,7

20:00 38,1 46,0 42,1

21:00 44,5 46,9 45,7

22:00 43,4 46,1 44,8

23:00 43,4 45,7 44,6

Vlarem-middeling per weekenddag

zaterdag zondag

7/06/2014 8/06/2014

LA95,1h LA95,1h

dagperiode 42,0 42,2

avondperiode 40,1 46,1

nachtperiode 42,9 34,6

Vlarem-middeling voor het volledige weekend

gem.

LA95,1h

dagperiode 42,1

avondperiode 43,1

nachtperiode 39,1

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor het WEEKEND alle windrichtingen
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Meetpunt MP1

Meetlocatie bos aan de Wagemanskeel

Meetperiode 9/06/2014 - 12/06/2014

Meewindrichting

Legende LAeq  A-gewogen equivalente geluidsdrukniveau

LA1 relevante waarde voor het piekgeluid

LA10 relevante waarde voor het gemiddelde piekgeluid

LA50 relevante waarde voor het gemiddelde geluidsdrukniveau

LA95 relevante waarde voor het continue geluidsdrukniveau

N noord ZO zuidoost W west

NO noordoost Z zuid NW noordwest

O oost ZW zuidwest VAR variabel

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. neerslag

meetresultaten niet weerhouden t.g.v. windsnelheid groter dan 5 m/s

meetresultaten bij meewind (van geluidsbron naar meetpunt)

datum tijdstip LAeq,1h LA1,1h LA5,1h LA10,1h LA50,1h LA90,1h LA95,1h LA99,1h windrichting windsnelheid

9/06/2014 0:00 48,2 51,9 50,5 49,8 47,9 45,3 44,5 43,1 W 3

maandag 1:00 47,6 55,4 50,0 48,8 45,6 42,6 41,9 40,9 O 3

2:00 47,1 55,4 52,7 50,8 44,6 39,1 38,1 36,1 O 4

3:00 38,6 46,8 43,9 42,0 36,2 31,7 30,6 29,0 N 5

4:00 40,6 49,1 44,5 43,2 38,9 34,6 33,5 31,3 O 2

5:00 44,0 49,7 47,5 46,5 43,2 39,7 38,6 36,0 N 2

6:00 46,2 51,6 49,4 48,4 45,5 43,0 42,2 41,0 O 4

7:00 46,6 52,6 50,1 49,0 45,6 42,3 41,5 40,2 O 3

8:00 47,5 55,2 50,6 49,3 46,1 43,6 43,0 41,5 O 4

9:00 48,1 52,9 50,8 50,0 47,7 45,3 44,7 43,5 O 3

10:00 48,2 53,7 51,3 50,2 47,4 45,3 44,8 44,0 O 2

11:00 49,0 55,6 50,9 49,7 46,3 43,0 41,9 39,8 O 2

12:00 52,3 59,0 55,5 54,1 51,7 48,3 47,4 44,7 Z 2

13:00 50,4 54,7 52,4 51,8 50,0 48,1 47,5 46,3 NW 5

14:00 49,2 54,0 51,7 50,8 48,6 46,0 45,2 44,0 O 3

15:00 46,5 53,4 49,9 48,6 45,5 42,3 41,3 39,5 ZO 2

16:00 46,6 53,2 49,8 48,5 45,7 43,0 42,2 40,8 W 6

17:00 46,2 51,2 49,1 48,4 45,6 42,8 41,9 39,9 W 3

18:00 47,5 53,8 50,8 49,5 46,5 43,8 43,2 42,0 N 2

19:00 57,0 67,6 61,3 59,1 52,3 48,4 47,7 46,8 VAR 1

20:00 65,3 69,2 62,6 58,7 53,8 50,5 49,5 48,2 W 3

21:00 54,5 61,2 57,2 56,4 53,4 51,1 50,4 49,3 O 6

22:00 48,1 54,1 52,5 51,3 46,5 43,0 42,3 41,3 O 4

23:00 44,5 50,0 47,6 46,7 43,8 41,1 40,3 39,0 Z 4

10/06/2014 0:00 44,1 50,8 48,3 46,9 42,7 39,6 38,9 37,7 VAR 1

dinsdag 1:00 48,0 52,6 50,9 50,2 47,5 44,7 44,0 42,4 -

2:00 46,9 51,9 50,5 49,7 46,0 42,7 41,8 39,9 -

3:00 47,6 53,3 51,0 50,0 46,8 43,0 42,0 38,3 -

4:00 64,5 68,8 60,7 58,0 52,1 45,0 43,4 39,4 -

5:00 53,7 56,9 55,9 55,6 53,7 50,6 49,6 48,3 -

6:00 54,3 57,7 56,6 55,9 54,0 52,0 51,4 50,3 -

7:00 53,5 56,9 55,9 55,4 53,4 50,8 50,1 48,7 NO 3

8:00 54,3 57,2 56,1 55,7 54,1 52,6 52,2 51,5 O 3

9:00 52,7 56,6 55,3 54,6 52,3 50,2 49,7 48,8 O 3

10:00 50,0 55,1 53,2 52,3 49,3 45,6 44,6 43,1 ZO 2

11:00 49,0 54,0 52,4 51,6 48,3 44,8 43,9 42,4 Z 2

12:00 48,9 55,0 52,5 51,4 47,7 44,2 43,2 41,6 ZW 3

13:00 49,0 54,4 51,9 51,1 48,4 45,5 44,6 42,8 W 4

14:00 48,9 55,0 52,7 51,5 48,0 44,6 43,6 42,1 W 4

15:00 50,6 54,8 53,5 52,7 50,3 47,5 46,6 44,5 W 4

16:00 52,0 56,5 55,0 54,3 51,4 49,1 48,6 48,0 W 5

17:00 50,8 55,5 53,5 52,7 50,4 48,3 47,9 46,9 VAR 1

18:00 48,7 53,6 51,8 50,9 48,1 45,3 44,5 42,7 O 2

19:00 48,8 56,0 52,6 51,1 47,1 43,7 42,7 41,0 N 2

20:00 49,1 54,7 51,9 50,9 47,6 44,7 43,3 41,1 NW 2

21:00 48,4 55,4 51,9 50,7 47,4 45,0 44,1 42,5 N 2

22:00 47,5 52,4 50,5 49,6 47,0 44,1 43,1 41,6 VAR 1

23:00 45,4 51,5 49,0 47,9 44,4 41,1 40,2 39,0 VAR 1
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11/06/2014 0:00 42,4 50,7 47,1 45,5 40,5 36,3 35,2 32,3 VAR 1

woensdag 1:00 43,3 51,4 47,4 46,0 41,7 38,3 37,2 34,6 NW 2

2:00 43,2 50,6 48,0 46,6 41,2 37,5 36,6 35,2 VAR 1

3:00 43,6 51,4 48,4 46,7 41,7 36,8 35,5 33,8 VAR 1

4:00 46,9 53,0 49,7 48,3 42,1 36,6 35,5 34,0 W 2

5:00 53,9 57,8 56,6 55,9 53,5 50,9 50,0 48,0 Z 3

6:00 53,3 57,7 56,5 55,7 52,8 49,6 48,8 47,5 VAR 2

7:00 53,4 56,8 55,8 55,3 53,2 50,7 50,1 49,0 Z 2

8:00 51,1 55,0 53,8 53,1 50,7 48,2 47,4 45,7 VAR 1

9:00 50,0 56,0 53,6 52,5 48,8 45,0 43,9 41,6 VAR 1

10:00 49,7 55,6 53,5 52,5 48,7 44,7 43,4 41,3 NW 2

11:00 49,9 54,8 53,1 52,3 49,4 46,1 45,2 43,2 W 3

12:00 51,0 56,6 53,6 52,6 49,8 47,1 46,2 44,6 N 2

13:00 50,6 55,1 53,2 52,4 49,9 47,9 47,3 46,2 N 3

14:00 50,3 54,9 53,0 52,3 49,8 47,3 46,4 45,0 N 2

15:00 51,1 56,6 53,9 52,9 50,4 47,6 47,0 45,3 N 3

16:00 51,2 55,2 53,7 52,9 50,8 48,9 48,3 47,3 N 4

17:00 51,4 56,1 54,3 53,4 50,7 48,6 48,0 47,0 N 3

18:00 53,1 58,1 54,9 54,2 52,0 50,0 49,4 48,6 N 4

19:00 52,0 56,4 53,9 53,2 51,1 49,3 48,8 47,7 N 3

20:00 50,3 54,8 52,8 52,1 49,8 47,8 47,2 46,2 N 4

21:00 50,5 54,6 52,9 52,2 50,1 48,2 47,6 46,7 N 3

22:00 51,6 56,6 53,4 52,6 50,6 48,9 48,3 47,5 VAR 1

23:00 50,4 53,9 52,8 52,2 50,1 47,6 47,0 45,6 VAR 1

12/06/2014 0:00 49,0 54,0 51,9 51,0 48,5 46,1 45,1 43,0 NW 2

donderdag 1:00 48,0 52,8 50,9 50,2 47,3 44,5 43,7 42,1 VAR 1

2:00 47,6 52,6 50,8 50,0 47,0 43,8 42,7 41,3 VAR 1

3:00 48,2 53,3 51,1 50,4 47,6 45,0 44,2 43,1 - 0

4:00 52,6 57,2 55,8 55,1 52,0 48,1 47,1 45,6 VAR 1

5:00 56,9 59,9 58,9 58,5 56,7 54,5 53,9 52,4 VAR 1

6:00 56,6 59,8 58,7 58,2 56,4 54,7 54,2 53,3 - 0

7:00 55,2 59,1 57,4 56,7 54,8 53,1 52,7 51,9 VAR 1

8:00 54,0 58,3 55,9 55,4 53,7 52,1 51,7 51,0 N 2

9:00 53,8 59,2 56,3 55,4 53,2 51,3 50,8 49,5 NO 3

10:00 52,5 55,9 54,8 54,3 52,1 50,1 49,4 48,2 NO 3

11:00 - - - - - - - - -

12:00 - - - - - - - - -

13:00 - - - - - - - - -

14:00 - - - - - - - - - -

15:00 - - - - - - - - - -

16:00 - - - - - - - - - -

17:00 - - - - - - - - - -

18:00 - - - - - - - - - -

19:00 - - - - - - - - - -

20:00 - - - - - - - - - -

21:00 - - - - - - - - - -

22:00 - - - - - - - - - -

23:00 - - - - - - - - - -
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maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

9/06/2014 10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014 13/06/2014 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00 44,5 38,9 35,2 45,1 40,9

1:00 41,9 44,0 37,2 43,7 41,7

2:00 38,1 41,8 36,6 42,7 39,8

3:00 30,6 42,0 35,5 44,2 38,1

4:00 33,5 43,4 35,5 47,1 39,9

5:00 38,6 49,6 50,0 53,9 48,0

6:00 42,2 51,4 48,8 54,2 49,2

7:00 41,5 50,1 50,1 52,7 48,6

8:00 43,0 52,2 47,4 51,7 48,6

9:00 44,7 49,7 43,9 50,8 47,3

10:00 44,8 44,6 43,4 49,4 45,6

11:00 41,9 43,9 45,2 43,7

12:00 47,4 43,2 46,2 45,6

13:00 47,5 44,6 47,3 46,5

14:00 45,2 43,6 46,4 45,1

15:00 41,3 46,6 47,0 45,0

16:00 48,6 48,3 48,5

17:00 41,9 47,9 48,0 45,9

18:00 43,2 44,5 49,4 45,7

19:00 47,7 42,7 48,8 46,4

20:00 49,5 43,3 47,2 46,7

21:00 44,1 47,6 45,9

22:00 42,3 43,1 48,3 44,6

23:00 40,3 40,2 47,0 42,5

Vlarem-middeling per weekdag

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag

9/06/2014 10/06/2014 11/06/2014 12/06/2014 13/06/2014

LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h LA95,1h

dagperiode 43,9 46,6 46,9 51,2

avondperiode 48,6 43,4 47,9

nachtperiode 35,2 40,7 35,7 43,9

Vlarem-middeling voor de volledige week (ma-vr)

gem.

LA95,1h

dagperiode 46,3

avondperiode 46,3

nachtperiode 39,7

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor de WEEK alle windrichtingen
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zaterdag zondag

14/06/2014 15/06/2014 gem.

LA95,1h LA95,1h LA95,1h

0:00

1:00

2:00

3:00

4:00

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Vlarem-middeling per weekenddag

zaterdag zondag

14/06/2014 15/06/2014

LA95,1h LA95,1h

dagperiode

avondperiode

nachtperiode

Vlarem-middeling voor het volledige weekend

gem.

LA95,1h

dagperiode

avondperiode

nachtperiode

Vlarem-middeling van de LA95,1h-waarden voor het WEEKEND alle windrichtingen
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Kantoren www.arcadisbelgium.be 

Antwerpen- Berchem 

Citylink - Posthofbrug 12 

B-2600 Berchem 

T +32 3 360 83 00 

F +32 3 360 83 01 

Hasselt 

Eurostraat 1 – bus 1 

B-3500 Hasselt 

T +32 11 28 88 00 

F +32 11 28 88 01 

Gent 

Kortrijksesteenweg 302 

B-9000 Gent 

T +32 9 242 44 44 

F +32 9 242 44 45 

Brussel 

Koningsstraat 80 

B-1000 Brussel 

T +32 2 505 75 00 

F +32 2 505 75 01 

Liège 

26, rue des Guillemins, 2ème étage 

B-4000 Liège 

T +32 4 349 56 00 

F +32 4 349 56 10 

Charleroi 

119, avenue de Philippeville 

B-6001 Charleroi 

T +32 71 298 900 

F +32 71 298 901 

ARCADIS Belgium nv/sa 
BTW BE 0426.682.709 
RPR BRUSSEL 
ING 320-0687053-72 
IBAN BE 38 3200 6870 5372 
SWIFT BIC BBRUBEBB 

 Maatschappelijke zetel 

Brussel 

Koningsstraat 80 

B-1000 Brussel 

  Adviesverlening, studie en ontwerp van gebouwen, infrastructuur, milieu en ruimtelijke ordening. Detachering van projectmedewerkers. 

  Deze offerte is afgeprint op papier met het FSC-label 
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