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1 Inleiding

Voor u ligt het ontwerprapport van het plan-MER in kader van het RUP Hoge Weg te Hemik-
sem. Dit document vormt het vervolg op de kennisgevings-nota, de eerste procedurele stap in
de opmaak van het milieueffectrapport, en heeft als voornaamste bedoeling om de te verwach-
ten positieve en negatieve milieueffecten in beeld te brengen alsook om mogelijke milderende
maatregelen te formuleren om negatieve milieueffecten te beperken en positieve te versterken.
Op deze manier geeft de milieueffectenbeoordeling mee input in het definiëren van de bestem-
mingswijzigingen in het plangebied.

Doelstelling van de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna RUP) is een planolo-
gische oplossing uit te werken voor de historische Bekaertsite, de cluster woningen langsheen
de Steenbakkerijstraat en de Site Erinstone/Philcosite (hierna cluster Armenpoort). Het plan be-
oogt een herbestemming van een voormalig industrieterrein van Bekaert Hemiksem N.V. naar
een levendige, groene woon– en/of werkomgeving. Daarnaast wordt in het RUP de mogelijk-
heid geboden om woningen te voorzien in het gebied ter hoogte van de Armenpoort net als het
woongebied in het noordoosten van het plangebied ter hoogte van de Steenbakkerijstraat (cfr.
hoofdstuk 4 planbeschrijving).
De doelstelling van het plan-MER is het bestuderen en het rapporteren over de milieueffecten
van het voorgenomen programma en afbakening van het RUP en de mogelijke alternatieven.

Voorliggend rapport is als volgt opgebouwd:
Deel I – Algemeen deel

Deel I gaat in een eerste hoofdstuk dieper in op de betekenis en het procesverloop van milieu-
effectrapportage en geeft daarnaast een aantal algemene inlichtingen. De situering van het
plangebied en de voorgeschiedenis worden beschreven in hoofdstukken 3 en 4. De planbe-
schrijving met de ontwikkelingsvisie van het gebied en beschrijving van het programma komen
aan bod in hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 heeft een overzicht van de overwogen alternatieven en
hoofdstuk 7 de relevante geplande ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving. Hoofdstuk 8
geeft een overzicht van beschikbare informatie uit bestaande onderzoeken.

Deel II – Milieubeoordeling
Deel II gaat in een 1ste hoofdstuk dieper in op de wijze waarop het milieueffectenonderzoek zal
worden gevoerd, waarbij wordt nagegaan welke milieueffecten op planniveau relevant zijn en
de algemene aanpak van het onderzoek wordt beschreven. In de daarop volgende hoofdstuk-
ken worden de relevante milieudisciplines concreet uitgewerkt (respectievelijk: mobiliteit, geluid,
lucht, bodem en grondwater, oppervlaktewater, fauna en flora, landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie en mens ruimtelijke aspecten). Vervolgens worden de effecten ten opzichte van
het juridisch planologisch kader, de beoordeling van het nulalternatief+, de cumulatieve effecten
van voorliggend plan met geplande ontwikkelingen h leemten in kennis en voorstellen inzake
monitoring besproken. Als laatste hoofdstuk wordt de milieubeoordeling samengevat in een
eindsynthese. Daarnaast wordt een overzicht gegeven van de diverse voorgestelde milderende
maatregelen, waarbij wordt aangegeven of de maatregel een aanbeveling dan wel een strikte
randvoorwaarde vormt vanuit de milieubeoordeling en op welke wijze de maatregel mogelijks
kan worden doorvertaald in het verdere proces. Tot slot worden in de synthese de elementen
voor de watertoets en de voortoets passende beoordeling aangereikt.

Deel III – Bijlagen

Als afzonderlijk document wordt een niet technische samenvatting toegevoegd.
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2 Situering in de m.e.r.-procedure

Dit hoofdstuk geeft een kort overzicht van de m.e.r.-procedure. Tevens is het de bedoeling om
informatie te bieden aan inwoners van de gemeente Hemiksem en Schelle waar deze kennisge-
vingsnota ter inzage ligt en over hoe ze concreet kunnen reageren op dit document.

2.1 Beknopte beschrijving van het plan

Het plan beoogt een herbestemming van een voormalig industrieterrein langsheen de Schelde
in het zuiden van de gemeente Hemiksem naar een levendige, groene woon– en/of werkomge-
ving. De doelstelling van het plan-MER is het bestuderen en het rapporteren over de milieuef-
fecten van het voorgenomen programma en afbakening van het RUP en de mogelijke alterna-
tieven.

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

2.2.1 Plan-m.e.r.-plicht

Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt,
moeten drie vragen stapsgewijs beantwoord worden, namelijk:

Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)?
Ja
De gemeente heeft de intentie om de herbestemming van het gebied ruimtelijk te vertalen
en vast te leggen in een RUP. Een ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een plan dat door een
overheidsinstantie wordt opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door de Vlaamse
Regering te worden vastgesteld. Dit maakt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan onder de defini-
tie valt van een plan of programma zoals gedefinieerd in het DABM.
Valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM?
Ja
Het plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning (waaronder min-
stens een stedenbouwkundige vergunning) aan een project, zodat het plan onder het toe-
passingsgebied van het DABM valt.
Valt het plan onder de plan-m.e.r.-plicht?
Ja
Het voorgenomen plan vormt een kader voor projecten zoals die vermeld worden onder Bij-
lage I, II of III van het m.e.r.-decreet (rubriek 10b stadsontwikkelingsprojecten) . Dit betekent
dat de plan-m.e.r.-plicht van toepassing is. Het betreft wel een klein gebied van lokaal ni-
veau. Het plan kan niet worden omgeschreven als een kleine wijziging (zowel planologisch
als in de feite). In principe kan voor het plan een screening worden opgemaakt. Gezien niet
kan worden uitgesloten dat significant negatieve effecten worden verwacht wordt alsnog een
plan-MER opgemaakt.
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2.2.2 Project-m.e.r.-plicht

Het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de vaststelling van de
categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (BS 17/02/2005) bepaalt in
bijlage I, II en III voor welke activiteiten een project-MER vereist is en voor welke activiteiten
een gemotiveerd verzoek tot ontheffing of project-MER-screening kan worden ingediend. Om-
dat het project een kader vormt voor projecten zoals die vermeld worden in Bijlage I, II of III,
geldt de project-m.e.r.-plicht. De rubriek 10 b “Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de
bouw van winkelcentra en parkeerterreinen” uit bijlage III is van toepassing voor voorliggend
plan (< 1000 woongelegenheden en verkeersgeneratie < 1000 pae/2u).

2.3 Milieu-effectrapportage: algemeen

Het voornemen om binnen het RUP een aantal bestemmingen te wijzigen, zal worden getoetst
aan de impact op het milieu. De impact op het milieu wordt nagegaan door de opmaak van een
milieueffectenrapport (kortweg MER). Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een juridisch-
administratieve procedure waarbij, voordat een activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevol-
gen worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd. Via het milieuonderzoek wordt getracht om
de voor het milieu mogelijk negatieve effecten in een vroeg stadium van de besluitvorming te
kennen zodat ze kunnen worden voorkomen of gemilderd. Op die wijze kan het voorliggend
project of plan worden bijgestuurd. Het milieueffectrapport vormt bijgevolg een belangrijk instru-
ment in de besluitvorming. Het is een belangrijk hulpmiddel voor de overheid om te beslissen of
een bepaald project of plan toegelaten of vergund zal worden en onder welke voorwaarden.

Het voornemen om de huidige bestemming van industriegebied planologisch te wijzigen naar
een bestemming waar gemengde stedelijke functies toegelaten worden in een RUP, betreft een
plan, waarbij binnen het plan-MER de milieueffecten worden onderzocht. Omdat het plan-MER
wordt opgesteld in functie van het op te maken RUP moet het duidelijke uitspraken bevatten
omtrent de elementen die in het RUP moeten worden opgenomen, met name een gemotiveerde
afweging van de te herbestemmen gebieden en een opgave van milderende maatregelen met
een ruimtelijke weerslag (bijvoorbeeld eventuele maatregelen inzake parkeergelegenheid, wa-
terberging, groenbuffer, enz.).

2.4 Overzicht van de plan-m.e.r procedure

A) kennisgevingsnota
De initiatiefnemer controleert of het plan moet onderworpen worden aan een milieueffectrappor-
tage. Als het voorgenomen plan MER-plichtig is, stelt de initiatiefnemer een team van deskundi-
gen samen. Na het opstellen van de kennisgevingsnota, dient de initiatiefnemer het dossier in
bij de bevoegde overheid, namelijk de Dienst Mer, afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid,
van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. Na het ontvangen van de nota onderzoekt
de Dienst Mer of deze volledig is. Na eventuele aanpassingen wordt het dossier volledig ver-
klaard. De administratie neemt een beslissing over de volledigheid van de kennisgevingsnota
binnen een termijn van 20 dagen na ontvangst van de kennisgeving en betekent onverwijld
deze beslissing aan de initiatiefnemer.

B) terinzagelegging en richtlijnen
De Dienst Mer stelt de volledig verklaarde kennisgeving onverwijld ter beschikking van het pu-
bliek (= terinzagelegging) overeenkomstig het decreet van 26 maart 2004 betreffende de open-
baarheid van bestuur.

De Dienst Mer bezorgt eveneens een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving aan de
betrokken gemeentebesturen (Hemiksem en Schelle), de provinciale overheid en de door de
Vlaamse regering aangewezen administraties.
Tijdens de terinzagelegging van de kennisgevingsnota kunnen de burgers reageren. Het volle-
dig verklaarde kennisgevingsdossier zal ter inzage liggen via de website van de dienst Mer, in
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de kantoren van de dienst Mer en zal raadpleegbaar zijn via de website van de initiatiefnemer.
Daarnaast zal de nota ter inzage van het publiek liggen op het gemeentehuis van Hemiksem en
Schelle. Via een bericht in de krant en via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente
Hemiksem en Schelle zal de terinzagelegging worden bekend gemaakt. Bij de bekendmaking of
terinzagelegging wordt duidelijk aangegeven dat eventuele opmerkingen over de inhoudsafba-
kening van het voorgenomen plan-MER binnen de 30 dagen na volledig verklaring van de ken-
nisgeving aan de Dienst Mer moeten worden bezorgd op volgend adres.

Vlaamse overheid – Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
Dienst Milieueffectrapportagebeheer
Graaf de Ferrarisgebouw
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel
mer@vlaanderen.be

Na de terinzagelegging volgt een vergadering met de betrokken instanties, de zogenaamde
‘richtlijnenvergadering’, waarin de opmerkingen op de kennisgevingsnota worden besproken en
wordt nagegaan welke opmerkingen worden meegenomen bij de opmaak van het MER. De re-
sultaten van dit overleg vertaalt de Dienst Mer in de richtlijnen voor de opmaak van het plan-
MER.
De terinzagelegging van de kennisgevingsnota verliep van 28 september tot 27 oktober. De
richtlijnen werden betekend op 26 november 2015.

C) opmaak MER
Tijdens deze fase stelt het team van erkende deskundigen het MER op onder leiding van een
MER-coördinator, rekening houdend met de opgestelde richtlijnen. Er wordt tussentijds een ont-
werp-MER opgesteld dat zo nodig informeel besproken wordt door de initiatiefnemer, het team
van deskundigen, de Dienst Mer en aangeschreven administraties en openbare besturen tij-
dens een zogenaamde ‘ontwerptekstbespreking’.
De ontwerptekstbespreking vond plaats in het VAC te Antwerpen op 29 september 2016.

D) beoordelingsfase
Na eventuele aanpassingen van het ontwerprapport wordt het definitieve plan-MER ingediend
bij de dienst Mer. De dienst Mer controleert of het MER beantwoordt aan de inhoudelijke vereis-
ten van de richtlijnen, of de aangewende methodologie correct is en of de opmerkingen ver-
werkt werden.

Daarna keurt de dienst Mer het MER goed of af en stelt ze een goedkeurings- of afkeuringsver-
slag op. Deze goed- of afkeuring wordt binnen een termijn van 50 dagen betekend aan de initia-
tiefnemer, de betrokken overheden, administraties, de MER-coördinator en het college van bur-
gemeester en schepenen van de betrokken gemeentebesturen. Een goedgekeurd MER is een
officieel document. Na goedkeuring worden de ‘niet technische samenvatting’ en het goedkeu-
ringsverslag op de MER-website geplaatst.
Een goedgekeurd plan-MER is - in het kader van een RUP-procedure - vereist ten behoeve van
de voorlopige vaststelling van een RUP.
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2.5 Verdere procedure en besluitvorming

2.5.1 Watertoets

Samen met het plan-MER worden de nodige elementen voor het opstellen van een Watertoets
conform de bepalingen van het decreet Integraal Waterbeleid aangeleverd. Eenmaal de be-
stemmingswijziging is vastgelegd en meer projectinformatie bekend is, wordt deze ‘toets’ op
een meer gedetailleerde wijze opnieuw uitgevoerd in functie van de vergunningsaanvraag.

2.5.2 Ruimtelijk uitvoeringsplan

De inhoud van het plan-MER, meer specifiek de ruimtelijke consequenties van milderende
maatregelen, zullen worden uitgewerkt in het RUP. Dit dient te gebeuren door alle maatregelen
met ruimtelijke impact verordenend vast te leggen in de stedenbouwkundige voorschriften. In de
toelichtingsnota wordt een overzicht gegeven van alle milderende maatregelen en wordt geduid
op welke wijze enerzijds de maatregelen verordenend vertaald worden in de stedenbouwkun-
dige voorschriften en anderzijds hoe op een andere manier invulling gegeven wordt aan de
maatregelen (bv. vergunning, stedenbouwkundige verordening, …).

Na de plenaire vergadering (en eventuele bijsturingen) wordt het ontwerp RUP voorlopig vast-
gesteld. Dit ontwerp RUP wordt vervolgens onderworpen aan een openbaar onderzoek gedu-
rende 60 dagen. De inspraakreacties worden gebundeld en verwerkt door de GECORO (Ge-
meentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening) dewelke een gemotiveerd advies uitbrengt.
Uiteindelijk wordt het RUP (na eventuele aanpassingen) definitief vastgesteld door de gemeen-
teraad.
De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van dertig dagen die ingaat
de dag na de betekening om de uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve
vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen. Als het besluit van de
gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan niet tij-
dig werd geschorst, wordt de gemeenteraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staats-
blad.
Het RUP treedt in werking 14 dagen na de bekendmaking van de gemeenteraadsbeslissing
houdende de definitieve vaststelling van het plan in het Belgisch Staatsblad.

2.5.3 Vergunningsprocedure

Vervolgens kunnen de benodigde vergunningen worden aangevraagd conform de bepalingen
van het RUP. Voor de realisatie van het plan – in zoverre het een wijziging van de bestaande
toestand betreft – is minstens een stedenbouwkundige vergunning noodzakelijk. Deze vergun-
ning kan pas verleend worden indien het project zich situeert in de daarvoor vereiste bestem-
ming en voldoet aan de vereisten die gesteld worden in het geldende bestemmingsplan (RUP).
Het RUP vormt m.a.w. het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning voor een
project kan worden toegekend.
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2.6 Voorgesteld team van erkend MER-deskundigen

Naam Discipline Erkenning
Soetkin Verryt Coördinatie
Stijn van Pee Discipline mobiliteit AMV/ERK/MER/EDA-

813
Onbeperkt

Guy Putzeys Discipline geluid MB/MER/EDA/393-V2 Onbeperkt
Jan Verstraeten Discipline lucht MB/MER/EDA/048-V3 Onbeperkt
Sofie Heirman Discipline bodem en pedo-

logie
MB/MER/EDA-656-B Onbeperkt

Sofie Heirman Discipline grondwater MB/MER/EDA-656-B Onbeperkt
Sofie Heirman Discipline oppervlaktewater MB/MER/EDA-656-B Onbeperkt
Paul Durinck Discipline fauna en flora MB/MER/EDA-579-V1 Onbeperkt
Soetkin Verryt Discipline landschap,

bouwkundig erfgoed en ar-
cheologie

AMB/ERL/MER/EDA-
812

Onbeperkt

Soetkin Verryt Discipline mens ruimtelijke
aspecten

AMB/ERL/MER/EDA-
812

Onbeperkt

Verder werken mee aan dit plan-MER: Arne Maes (disciplines water, bodem en fauna en flora),
Annelies Anthierens (discipline bodem, oppervlakte- en grondwater), Soetkin Verryt (discipline
mobiliteit), en Charlotte Verlinden (discipline mens en landschap, bouwkundig erfgoed en ar-
cheologie).

2.7 Initiatiefnemer van het RUP en plan-MER

De initiatiefnemer van het plan waarop deze nota betrekking heeft is:
Gemeente Hemiksem
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Contactpersoon: Kristof Boving
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3 Situering van het plangebied

3.1 Ruimtelijke situering

3.1.1 Situering op macroniveau

De site is gelegen in de gemeente Hemiksem,
ten zuiden van Antwerpen in het perifere voorste-
delijke gebied aansluitend op Hoboken (stad Ant-
werpen). Ten zuiden van de gemeentegrens sluit
ze aan op de gemeente Schelle als buurge-
meente.

Aan de westzijde van Hemiksem is de Schelde
gelegen.
De belangrijkste lijninfrastructuren – de N148
Heuvelstraat en de spoorlijn - hebben een noord
zuid gerichte structuur.
Hemiksem wordt ontsloten door de N148 Heuvel-
straat die de verbinding vormt tussen Antwerpen
en Boom. Ter hoogte van Boom sluit de N148
aan op de A12 tussen Antwerpen en Brussel. De
ontsluiting van Hemiksem naar de A12 gebeurt
via de lokale wegen die haaks op de Heuvelstraat
N148 zijn gelegen.
Parallel aan de N148 is ten oosten ervan de
spoorlijn en het station van Hemiksem gelegen.
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3.1.2 Situering op mesoniveau

Het plangebied is gelegen in het zuidwesten van
de gemeente Hemiksem en wordt in het westen
begrensd door de Schelde en de gemeentegrens
van Kruibeke (Kaart 1, 2 en 4)
De N148 raakt aan de oostkant het plangebied
en sluit aan op de hoger gelegen woonwijken en
de dorpskern van Hemiksem. De Delvauxstraat
en Abdijstraat vormen de verbindingsassen tus-
sen het station en het plangebied.

De ruimtelijke structuur van Hemiksem, het stu-
diegebied op mesoniveau is vrij gefragmenteerd
met weinig structuurbepalende elementen.
De bebouwing heeft zich historisch ontwikkeld
rond de as van de N148 en de spoorlijn en de
aantakking naar de A12.
De strook tussen de Schelde en de N148, waar
het plangebied is gelegen, wordt gekenmerkt
door een afwisseling van voornamelijk industrie
en groengebieden. Het gebied is hoofdzakelijk in-
gevuld met grootschalige bedrijvigheid.
De historische klei-ontginning heeft ervoor ge-
zorgd dat er een belangrijk niveau verschil van
verschillende meter is ontstaan tussen de
Schelde en de hoger gelegen woonwijken.

Volgende functionele structuren zijn te herkennen binnen het studiegebied op mesoniveau in
het algemeen en de gemeente Hemiksem in het bijzonder (bron Masterplan Bekaert).

De bebouwing
wordt gekenmerkt
door de industrie
langsheen de
Schelde en het
woonweefsel
langsheen de as
N148 en de spoor-
lijn. De site van Be-
kaert sluit hierop
aan in het zuiden.

De verkeersstruc-
tuur wordt geken-
merkt door het fijn-
mazig netwerk aan
straten die ge-
groeid zijn in het
woonweefsel zon-
der logische struc-
tuur.
De ontsluiting van
de lokale wegen
gebeurt via de
N148 en via de
Kleidaallaan naar
de A12.
De spoorlijn – met

De landschappe-
lijke structuur
wordt sterk be-
paald door de per-
ceelsstructuur. De
ganse Schelde-
boord betreft een
verstoord land-
schap. De oudste
kleiputten die in on-
bruik zijn geraakt
zijn overgenomen
door natuur. In het
studiegebied is
geen eenduidig to-
pografisch profiel

De economische
structuur in de
Scheldeboord werd
lange tijd bepaald
door de Bekaert-
site. Sinds de slui-
ting van Bekaert
beperkt de industri-
ele activiteit zich tot
het noordelijke deel
van de Schelde-
boord te Hemik-
sem. Ter hoogte
van de abdij be-
vindt zich een clus-
ter kleine bedrijven

De recreatieve
structuur wordt
bepaald door de
ligging van de ab-
dijsite en park. De
abdij is binnen de
Scheldeboord een
bovengemeentelijk
recreatief anker-
punt. Aan de
noordzijde van het
plangebied is de
site van de Calle-
beek met het veer
gelegen. Beide re-
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station te Hemik-
sem, parallel aan
de N148 heeft een
rechtstreekse ver-
binding met Puurs
en Antwerpen.

waar te nemen,
met uitzondering
van de straten die
afdalen naar de
Schelde (Schelde-
straat, Kallebeek-
straat, Nijverheids-
straat).

die op vandaag
nog actief zijn.

creatieve struc-
turen worden met
elkaar verbonden
door recreatieve
wandel- en fiets-
routes.

3.1.3 Situering op microniveau

(Bron Masterplan Bekaert)

In het zuiden wordt het plangebied begrensd door de voorma-
lige Sint-Bernardus abdij, tevens beschermd monument
(oranje).
De oeverzone heeft het landschap en de bebouwing er vorm
gegeven. In het lager gelegen deel van het plangebied be-
vindt zich de industriële site die met een kaaizone verbonden
is met het water. De industrie maakt deel uit van een band
met opeenvolgende industrie langsheen de Schelde met ten
noorden van het plangebied het gehucht Kallebeek.

Het plangebied van ca. 31 ha omvat onder andere de histori-
sche industriële site (ca. 25 ha) langsheen de Schelde in het
zuiden van de gemeente Hemiksem.
Ruimtelijk is het plangebied op te delen in 3 deelgebieden:

het hoger gelegen plateau nabij de N148 dat aansluit op
de dorpskern van Hemiksem;
het lager gelegen grootschalig voormalig industrieel com-
plex in de kleiput;
gebied tussen de abdij en de Schelde (cluster Armen-
poort).

De omgeving van het plangebied wordt gekenmerkt door af-
dalende lokale straten die doodlopen op de Schelde en enkel
benut worden door bestemmingsverkeer. Voor voetgangers
en fietsers is een noord-zuid verbinding via het jaagpad aan
de Schelde. Op de site van Bekaert loopt dit jaagpad langs-
heen de kaaimuur.

Hoger gelegen plateau
Dit gebied omvat de hoger gelegen strook, parallel aan de Heuvelstraat N148. Hier bevindt zich het hoofd-
kantoor van de voormalige industrie en parkeerruimte. De zonevreemde woningen (appartementsgebou-
wen) en onbebouwd perceel in de Heuvelstraat zijn eveneens opgenomen in het plangebied.
Het omvat vergunde appartementsgebouwen die in bestemming industriegebied zijn gelegen. Ze zijn gele-
gen nabij de aantakking van de Nijverheidsstraat op de Heuvelstraat en aansluitend met de achterzijde
aan de bedrijfssite van Bekaert. De woningen alsook het onbebouwde perceel (nu in gebruik als parking)
gelegen ter hoogte van de hoek met de Steenbakkerijstraat in het noordoosten van het plangebied worden
eveneens opgenomen binnen het deelgebied.
2 van de 3 woningen ter hoogte van de cluster aan de Steenbakkerijstraat zijn opgenomen in de inventaris
bouwkundig erfgoed.
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Zonevreemde
appartementsgebouwen

Hoek Steenbakkerijstraat Oude kantoorgebouwen Bekaert

Het lager gelegen grootschalig industrieel complex is op vandaag bijna volledig bebouwd met hangars,
nijverheidsgebouwen, opslagruimten en technische infrastructuur. Op dit moment zijn geen bedrijfsactivi-
teiten meer aanwezig op de site. Enkel de waterzuiveringsinstallatie, centraal in het gebied is nog in wer-
king.
De site kan qua structuur in 2 zones opgedeeld worden:
1. De kaaizone met kaaimuur aan de Schelde.
2. Het grootste gebied, aansluitend op de kaaizone betreft de nijverheidsgebouwen allen voorzien in wat
kan omschreven worden als de “kleiput”. Dit gedeelte is quasi volledig verhard en bebouwd. Hier bevindt
zich centraal de waterzuiveringsinstallatie. In kader van de toekomstige sanering van het plangebied werd
op 16 maart 2015 een sloopvergunning door de gemeente Hemiksem afgeleverd voor de sloop van alle
gebouwen op de site.

Kaaizone Oude nijverheidsgebouwen

Cluster Armenpoort
De site betreft een cluster aan kleine bedrijven die deels zijn voorzien in de oude nijverheidsgebouwen.
Het bedrijf Erinstone neemt het grootste gedeelte van de gebouwen in, met onder andere het aparte kan-
toorgebouw op de kaai. Erinstone verliet in 2014 de bedrijfsgebouwen, waardoor de gebouwen op van-
daag leeg staan. Op de site is enkel nog het bedrijf Duracoat Van-Os werkzaam.
De bedrijfsgebouwen sluiten aan op het beschermd monument ‘abdijmuur met poort’. In het verlengde van
de abdijmuur bevindt zich een 19de eeuwse gebouw met enige erfgoedwaarde.

Armenpoort Erinstone

Ontsluiting plangebied
De hoofdontsluiting van het plangebied bevindt zich aan de Heuvelstraat, recht tegenover de Delveaux-
straat. De ontsluiting via de Nijverheidsstraat wordt op vandaag nog gebruikt door het bedrijf Duracoat
Van-Os.
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3.1.4 Terreinprofiel

In bovenstaande schets wordt het terreinprofiel van het plangebied, zoals het op vandaag aanwezig is, weergegeven.
Het grootste gedeelte van het plangebied kent een vlakke topografie en sluit aan op het huidig dijkniveau van de
Schelde. Het oostelijke deel van het plangebied is op talud gelegen op niveau van de Heuvelstraat. Tussen het gebied
van de nijverheidsgebouwen en de Heuvelstraat is er een hoogteverschil van +/- 5 meter. Een helling onder de vorm
van een steilrand overbrugt deze hoogte en is begroeid met opgaand groen. Opvallend is de gabariethoogte van de
nijverheidsgebouwen die zeer gelijkvormig is en ruimtelijk overgaat in het grondvlakniveau van de zone aan de Heuvel-
straat. Centraal in het plangebied is vervuilde grond gelegen..

3.2 Juridische en beleidsmatige situering

Bijlage 1 geeft een gedetailleerd overzicht van de relevante juridische en beleidsmatige rand-
voorwaarden.

De gemeente Hemiksem behoort volgens het RSV geheel of gedeeltelijk (cfr. afbakening groot-
stedelijk gebied) tot het grootstedelijk gebied Antwerpen en wordt aangeduid als economisch
knooppunt. Deze aanduiding wordt in het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA)
verfijnd, waarbij Hemiksem tot de deelruimte grootstedelijk Antwerpen behoort. Relevante doel-
stellingen voor het gebied zijn de vernieuwing en het uitbouwen van kwalitatieve woonomgevin-
gen.

Volgens het RSPA (Ruimtelijk Structuur Plan Antwerpen) moet de Schelde-oever worden be-
schouwd als een ‘nieuwe band’ van stedelijkheid aan het water met wonen, natuur, groen,
dienstverleningen en voorzieningen. De rechter oever van de Scheldevallei is landschappelijk
belangrijk als open ruimteverbinding.
Daarnaast wordt de Schelde beschouwd als onderdeel van het gebundeld toeristisch recreatief
netwerk binnen de toeristische ruimte Steden en Stromen. Het stedelijk gebied moet zich oriën-
teren naar de Schelde, waarbij de ruimtelijke relatie tussen rivier en stad worden versterkt. De
bebouwde strook langsheen de N148 wordt beschouwd als grootstedelijke as.
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In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van
Hemiksem wordt de gewenste ruimtelijke ont-
wikkeling omschreven als een herkenbare,
unieke gemeente binnen het stedelijk gebied
Antwerpen. Het GRS omschrijft volgende visie-
elementen:

Uitbouwen van een attractieve woonge-
meente en woonomgeving langsheen de
Schelde;
Versterken van het stedelijke en groene ka-
rakter;
Ontwikkeling van de Scheldeboord;
Versteviging relatie met de Scheldeboord;
Kernversterking en ontwikkeling van omrin-
gende gebieden;
Hoogwaardige publieke ruimte, groengebie-
den en parken als verbindend geheel bin-
nen de gemeente. De verdere uitbouw van
Hemiksem als woon- en werkgemeente
draagt bij tot het toeristisch-recreatieve
imago van de gemeente;
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Het plangebied is op het gewestplan groten-
deels gelegen in industriegebied en een be-
perkt deel in het noordoosten in woongebied.
De aanliggende bestemmingen werden reeds
gewijzigd door verschillende bestemmings-
plannen. Het woongebied tussen de N148 en
de abdijsite werd verfijnd in het RUP Abdijom-
geving en RUP Scheldeboorden. De abdijom-
geving is bestemd als parkgebied met ook na-
tuur- en erfgoedwaarde.
Ten noorden van het plangebied werd de
zone bestemd in het RUP Scheldeboord. Het
braakliggend terrein thv de Steenbakkerij-
straat is gelegen in woongebied. De
brownfield werd herbestemd naar woongebied
en ecologische parkzone.
Voor de legende wordt verwezen naar bijlage
II.

De Schelde, bevaarbare waterloop (categorie 0) grenst ten westen aan de site. De Heuvelstraat
N148 is een oude provincieweg die werd overgedragen aan de Vlaamse Overheid (AWV). Alle
andere wegen in de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn gemeentelijke wegen.

Volgens de atlas der buurtwegen loopt langsheen de site de buurtweg nr. 14, zijnde de huidige
Nijverheidsstraat. Doorheen het plangebied lopen een drietal buurt- of voetwegen. De afschaf-
fingsprocedure werd door de gemeente reeds opgestart.

Het Scheldegebied aan de linkeroever van de Schelde, ter hoogte van het plangebied bevindt
zich in vogelrichtlijngebied: ‘Durme en middenloop van de Schelde’ (BE 2301235). Dit gebied is
eveneens VEN-gebied: ‘de vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender – tot Rupelmonding.
Het plangebied grenst aan het habitatirichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstuarium van de Ne-
derlandse grens tot Gent (BE2300006).

Volgende beschermingen zijn gelegen in de nabijheid van het plangebied:
De Sint Bernardusabdij (BS 1974-02-09). De Sint Bernardusabdij is sinds 1973 geklasseerd
als monument.
De voormalige toegangspoort tot de Sint-Bernardusabdij (BS 1993-09-02) aan de Nijver-
heidsstraat is sinds 1993 beschermd als monument (OA001036).
De woonkern Callebeek aan de Schelde is beschermd als dorpsgezicht.

Het plangebied is gelegen in het traditioneel landschap ‘Land van Kontich- Ranst’. De anker-
plaats (A40024) Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde is gelegen ten westen van het
plangebied op de linkeroever van de Schelde.
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De relictzone (R10082) ‘Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en randgemeenten’ bevindt zich ter
hoogte van het oostelijke deel van de Benedenvliet. De relictzone (R10083) ‘Polder van Hemik-
sem en Schelle’ bevindt zich ten zuiden van het plangebied, ter hoogte van de monding van de
Benedenvliet in de Schelde. De Schelde en de Vliet zijn lijnrelicten. De voormalige Sint- Bernar-
dusabdij is aangeduid als puntrelict.

De Benedenvliet, gelegen ten zuiden van het plangebied, is een bevaarbare waterloop die mo-
menteel afgesloten is. De Vliet mondt uit in de Schelde ten zuiden van de Sint-Bernardusabdij,
op de grens met Schelle. Het zuidelijk deel van het plangebied grenst aan mogelijks overstro-
mingsgevoelig gebied. Het volledige plangebied is gelegen in antropogene bebouwde zones
volgens de bodemkaart. Het betreft lege kleiputten ontstaan door de kleiontginningen tot het
einde van de 19de eeuw. De kleiputten werden afgegraven vanaf de Schelde tot de aange-
groeide bebouwing op de hoger gelegen gedeelten parallel aan de Schelde.



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 1
Pagina 21 van 52

4 Voorgeschiedenis

Dit hoofdstuk geeft een beschrijving van de voorgeschiedenis bij het tot stand komen van voor-
liggend plan en programma.

4.1 Brownfieldconvenant

De besprekingen met betrekking tot de herinrichting van de voormalige Bekaert site werden op-
gestart in 2009, vanaf 2011 is een structureel overleg gestart. In 2012 werd de opmaak van een
brownfieldconvenant opgestart, in 2013 werd het ontwerpconvenant afgewerkt. Bekaert NV en
OVAM opereren als actor, de gemeente Hemiksem opereert als regisseur. Na het openbaar on-
derzoek werd op 31 juli 2014 de definitieve convenant goedgekeurd door de Vlaamse Regering.

Meer dan 100 jaar industriële activiteit aan de Scheldeboorden creëerde de nodige (zware) ver-
vuiling van de gronden. Door de economische activiteit van Bekaert tot 2007 werd de vervui-
lingsaard pas recent in kaart gebracht door het milieubureau ERM.
Hieruit blijkt dat voor het gehele gebied ondergrondse vervuiling aanwezig is met een aantal
concentratiekernen van zware vervuiling. Daar delen van de site historisch vervuild zijn, los van
de activiteiten van Bekaert wordt de site mee gesaneerd door OVAM.

Algemeen kan gesteld worden dat de vervuilde grond enkel aanwezig is in de “kleiput” wat werd
opgevuld voor de bouw van de gebouwen in het verleden. De site is een oude kleiput waarbij de
bodem van de laatste uitgravingen nog steeds uit klei bestaat. Het is als het ware een imperme-
abele schelp waar de vervuilde laag niet kan in uitlogen. Uit het oriënterend bodemonderzoek
blijkt dat er duidelijke grondwaterstroming in westelijke richting naar de Schelde toe plaatsvindt.
Ook het grondwater van de talud stroomt in de kleiput, waar geen infiltratie mogelijk is.
Normaal gezien zou door het hemelwater op de site de vervuiling over een lange periode mee
afvloeien richting Schelde, maar dit blijkt niet te gebeuren door de betonnen kaaiwand ter
hoogte van de Schelde. Dit bood voor Bekaert de mogelijkheid de interne waterzuivering voor
de vroegere bedrijfsactiviteit om te vormen voor de zuivering van al het (vervuilde) water op de
site voor de lozing in de Schelde.

Het scenario dat voor sanering in de Brownfieldconvenant wordt voorgesteld is een systeem
van damwanden rond de site tot in de kleilaag. Deze sanering bestaat erin dat door damwan-
den rond de site tot in de kleilaag het risico van horizontale uitloging wordt tegengegaan en dat
door folieafdekking deze vervuilde grondlaag wordt afgedekt. Ovam dient over de concrete sa-
neringstechniek nog een beslissing te treffen. Dit onderzoek is op vandaag (2016) lopende.
Voorliggend plan-MER maakt abstractie van de uiteindelijk gekozen saneringstechniek, waarbij
het voorstel uit het brownfieldconventant als worst case wordt gehanteerd. In onderstaande fi-
guur wordt de huidige toestand weergegeven met het uitgangspunt van de uit te graven, de af
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te dekken gronden en de bestaande grondwaterstromingen. Het bodemsaneringsproject en de
concrete saneringstechniek zal bepaald worden in functie van de voorliggende herbestemming
van het plangebied, dat wordt vastgelegd in het RUP waarvoor voorliggend plan-MER wordt op-
gemaakt. De sanering is bijgevolg een strikte voorwaarde voor de ontwikkeling van het gebied.

 Figuur 4-1 Schets van de bestaande situatie en voorstel van sanering

4.2 Eclectische multi-criteria-analyse (EMCA)

Voorafgaand aan de opmaak van het masterplan voor de site Bekaert in 2014 werden in op-
dracht van Bekaert door ECSA op basis van een kosten-batenanalyse in 2012 verschillende
scenario’s voorgesteld voor de herontwikkeling van de Bekaert site te Hemiksem.
Deze studie werd aangevat met een analyse van de verschillende bestaande beleidsdocumen-
ten. Hieruit kwamen 5 kernpunten naar voor, waarvoor de verschillende documenten een be-
paalde visie hebben die veelal aansluiten op elkaar, zijnde bedrijvigheid, wonen, de gemeen-
schap, natuur en recreatie.
In de verdere analyse werden interne sterktes en zwaktes uitgezet tegenover externe opportuni-
teiten en bedreigingen (SWOT-analyse). Op basis van de bestaande (randvoorwaarden in) be-
leidsdocumenten in combinatie met interviews met directe stakeholders en de SWOT-analyse
werden de krijtlijnen opgesteld waaraan de invullingsopties moeten voldoen. Dit verder aange-
vuld met desk research onderzoek van bestaande projecten. Op basis hiervan werden vier sce-
nario’s voor de herontwikkeling van de Bekaertsite verder uitgediept. De scenario’s bestaan uit
volgende programmaonderdelen:

Een vast programma dat bestaat uit groenverbindingen en de realisatie van de recreatieve
verbinding langs de Schelde
Een variabel programma dat bestaat uit volgende componenten:

Watergebonden economische activiteiten
Zone voor KMO en regionale bedrijvigheid
Zorgboulevard
Gemeenschappelijke/publieke voorzieningen
Private voorzieningen type retail en horeca
Wonen

Per scenario werd ingegaan op de wenselijkheden, randvoorwaarden en balans van de invul-
ling. Samengevat geeft onderstaande tabel de invulling weer van de scenario’s (in %).



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 1
Pagina 23 van 52

Na een confrontatie van de scenario’s met de SWOT-analyse en de vooropgestelde randvoor-
waarden (uit beleidsdocumenten en interviews) worden twee gemengde scenario’s (2a en 3) in
het Masterplan naar voor geschoven (zie hoofdstuk 6 inrichtingsalternatieven) die bestaan uit:

voorzien van bedrijvigheid (KMO en kantoor-achtigen) volgens specifieke profielen en onder
specifieke randvoorwaarden;
voorzien van een zorgboulevard;
voorzien van woongelegenheden;
voorzien van publieke en private voorzieningen (zowel naar kleinschalige detailhandel, als
kinderopvang, enz.).

Uit de confrontatie blijkt dat een invulling met watergebonden activiteiten, zelfs indien deze niet
mobiliteitsgenererend zouden zijn, niet over een voldoende draagvlak zou beschikken. Desal-
niettemin wordt de functie watergebonden bedrijvigheid in voorliggend plan-MER als het nul-al-
ternatief+ beschouwd (cfr. advies W&Z op kennisgevingsnota).
Onderstaand worden beide scenario’s grafisch weergegeven. In de volgende paragrafen wordt
gewerkt met de termen scenario 1 en scenario 2, deze komen respectievelijk overeen met sce-
nario 2a en 3 uit de multi-criteria-analyse.
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4.3 Studie Scheldeboorden

In opdracht van de provincie werden de twee naar voor geschoven scenario’s onderworpen aan
een mobiliteitsstudie, ecologisch- landschappelijke en economische studie (studie Schelde-
boord) om de ontwikkeling maximaal te kunnen afstemmen op een aantal bestaande entiteiten
binnen hun specifieke context. De drie deelstudies houden hierbij rekening met de geplande
ontwikkelingen in de omgeving. De drie deelstudies formuleerden op basis van de bevindingen
aanbevelingen om het programma aan te passen in functie van de draagkracht van de omge-
ving (inclusief geplande ontwikkelingen).

4.3.1 Deelstudie ecologie

Deze studie focust zich op de bovenlokale ecologische infrastructuren. Concrete aanleiding is
de selectie van 2 natuurverbindingen in het RSPA (cfr. beleidsmatige situering):

‘Schelde als natuurverbinding tussen Antwerpen-Linkeroever (Blokkersdijk, Sint-Annabos)
en de valleien van Schelde en Rupel’
‘Struisbeek/Vliet als verbinding tussen de groene openruimtevinger ten zuiden van Antwer-
pen en Schelde.

De studie reikt mogelijkheden aan om de gewenste ecologische verbindingen te realiseren.
Op basis van de bestaande juridische en planologische context, de bestaande ecologische
structuur wordt een visie op de ecologische structuur geformuleerd (verschillende scenario’s).

Onderstaand worden die elementen opgenomen die specifiek uitspraak doen over de site Be-
kaert en de directe omgeving.
Uit de analyse in de studie blijkt een ecologische verbinding langs de Schelde als noord-zuidas
belangrijk te zijn om de natuurlijke structuur te kunnen uitbreiden.
Doch blijkt op de rechteroever – ter hoogte van Bekaert – de natuurlijke structuur van de Schel-
deboord uiterst beperkt te zijn. Er is nauwelijks enige ecologische passagemogelijkheid door de
verharde (voormalige) industriële terreinen. Er zijn geen mogelijkheden voor natuurlijke ontwik-
keling voor fauna of flora.
De herinrichting van de voormalige Bekaert-site biedt vanzelfsprekend mogelijkheden tot de
ontwikkeling van ecologische verbindingsgebieden (conform het PRS).

Voor de realisatie van deze verbindingen wordt uitgegaan van 3 scenario’s:
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Scenario 1: winterdijk met buitendijkse natuur
De basisdoelstelling bij dit scenario zijn: het vergroten van oppervlakte van zeldzame habi-
tats; versterken van andere bestaande natuurkernen; invullen van ontbrekende schakels in
het ecologisch netwerk.
Dit scenario impliceert de aanleg van een nieuwe Scheldedijk verder naar het binnenland,
waardoor een vergroting van het areaal aan buitendijkse slikken en schorren kan worden
gerealiseerd. Deze werken dienen gepaard te gaan met de volledige sanering van het be-
drijventerrein en de verhoging van de bestaande waterkering tot op Sigmahoogte (TAW
10,20 m). De breedte van het slikken- en schorrengebied bedraagt minimaal 20 à 30 m (ex-
clusief dijk).
Scenario 2: groencorridor langsheen de Schelde:
Inrichten van een natuurlijke groene ruimte langsheen de Schelde: Onder de vorm van een
brede dijk met aan één of twee zijden een goed ontwikkelde groenstructuur (bv. Een bloem-
rijke berm, afgewisseld met struweel, houtkanten, bomenrijen, waterpartijen, enz).
Verbinding heeft continu karakter: de oeverstrook wordt aangepakt niet enkel op de Bekaert-
site, maar ook in het deelgebied tussen het abdijpark en de Schelde
Scenario 3: binnendijkse groencorridor parallel met Schelde
Een natuurlijke structuur ontwikkelen – al dan niet op het huidige maaiveldniveau –die paral-
lel aan de Schelde in noordelijke richting verloopt. Om voor passage bruikbaar te zijn, moet
een strook in volle grond worden voorzien. Hierbij dient een minimale breedte, structuurdi-
versiteit/- continuïteit en biologische kwaliteit gerespecteerd worden.

In de conclusie van de studie wordt scenario 1 niet weerhouden omwille van de grote ruimtebe-
hoefte en ingrijpende gevolgen voor zowel de sanering als de ontwikkelingspotenties. Daarom
wordt een combinatie van scenario 3 en scenario 2 voorgesteld, namelijk een centrale groene
verbinding (landschapspark) en een landschappelijke dijk langs de Schelde.
Volgende aspecten zijn hierbij van belang:

medegebruik met andere functies (bv. Recreatie en/of waterberging).
Te verkiezen om een corridor van minstens 20m breed exclusief voor te behouden voor
natuur.
Voldoende doorsteken voorzien naar de Schelde.
Natuurfunctie kan gedragen worden door zowel opgaande bomen (bos), struweel, ruigte-
kruiden, hooiland, …, als bv. poelen.
Voldoende dik pakket aarde voorzien afgestemd op de bodemvereisten en karakteristie-
ken van de gewenste beplanting.
voldoende (kleinschalige) groenverbindingen tussen het centrale landschapspark en de
landschappelijke dijk langs de Schelde.
Abdijmuur aan de westzijde van het abdijpark te behouden.
Ten zuiden van de muur wordt de strook tussen het abdijpark en de Schelde op een
groene parkachtige manier ingericht zodat een visuele en landschappelijke relatie ont-
staat tussen het abdijpark en de Schelde.
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Het noordelijk deel van deze strook (tussen muur en Schelde) kan onder voorwaarden
(o.a. vrijwaren voor groene (fiets)verbinding, erfgoedwaarde muur,…) mogelijk ingevuld
worden met harde functies.

De huidige voorstellen voor de Bekaertsite, zijnde de twee eerder besproken scenario’s, worden
vervolgens geconfronteerd met de bestaande en gewenste ecologische structuur.
Zowel in scenario 1, als in scenario 2, wordt een zigzaggende groene verbinding (van ong. 1,8
ha) voorzien van zuid naar noord. Er is hierbij te weinig rekening gehouden met de impact op
de aanpalende biologisch waardevolle gebieden: een logischere visuele of landschappelijke
verbinding met de omliggende gebieden is wenselijk. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkhe-
den):

Aanleg van slikken- en schorrengebied langs de Schelde: ten noorden van het projectge-
bied kan dit aansluiten op de beperkte – reeds bestaande – strook slikken- en schorren;
Aanleg van een ecologische landschappelijke dijk langs de Schelde;
Aanleg van een centrale ecologische verbinding.

De noodzakelijke oppervlakte voor het uitbouwen van een functionele ecologische verbinding is
afhankelijk van het habitattype (minstens 2 à 4 ha). Een voldoende breedte is nodig voor ecolo-
gische variëteit te creëren (bv. afwisseling houtkant, grasland, water, enz.) en eventuele randef-
fecten te minimaliseren.
Een belangrijk aandachtspunt is de relatie met de ontsluiting en fietsverbindingen. De ecolo-
gische verbinding kan gecombineerd worden met een fietsverbinding of ontsluitingsweg, maar
moet in dat geval breder zijn om de ecologische verbindingsfunctie te verzekeren. Ook een
combinatie met het watersysteem (waterlopen, bufferbekkens, …) is mogelijk, maar heeft gevol-
gen voor de inrichtingseisen.

In onderstaande figuur wordt de gewenste ecologische structuur van het plangebied en omge-
ving weergegeven.
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4.3.2 Deelstudie mobiliteit

De deelstudie mobiliteit werd opgemaakt onder de vorm van een strategische MOBER, waarbij
in eerste instantie het bereikbaarheidsprofiel werd besproken rekening houdende met de plan-
ningscontext, de bestaande toestand en de geplande ontwikkelingen. Daarnaast werd het mobi-
liteitsprofiel van de verschillende geplande projecten in de omgeving bepaald. De confrontatie
van het bereikbaarheids- en mobiliteitsprofiel resulteert in een eerste effectbeoordeling. De
kamstructuur uit het intergemeentelijke mobiliteitsplan vormde de basis voor het mobiliteitson-
derzoek. In deze studie werden verkeerstellingen gehouden in het voorjaar 2013 waaruit enkele
scenario’s van verkeersmodellen zijn gegenereerd.
In deze modellen werden de twee vooropgestelde scenario’s met bestemmingsvoorstellen voor
de Bekaert site (zie hoger) gesimuleerd en de effecten beschreven.
In de doorrekening van het multimodaal model zijn 4 groeiscenario’s bestudeerd: een minimale
en maximale groeiscenario. Dit telkens zonder regionale invloed en met (verkeersprojecten en
ontwikkelingen in de regio die effect hebben op de deelgebieden).

Onderstaand worden de meest relevante aspecten, die van toepassing zijn op het gebied, aan-
gehaald.

In de effectenbeoordeling in deze studie wordt nagegaan wanneer een kritisch punt wordt be-
reikt in het mobiliteitsprofiel. De belangrijkste as die bij een ontwikkeling op de site Bekaert be-
last zal worden is de Kleidaallaan. Deze as vormt een kritisch punt in de verkeersafwikkeling.
Ze is van groot belang voor de ontsluiting naar de A12. In het centrum van Hemiksem splitst
deze weg in de Delvauxstraat en de Abdijstraat.
De capaciteit in termen van doorstroming wordt begrensd door de spoorwegovergang, de ver-
schillende aanwezige verkeerslichten en de aansluiting op de N148-Sint-Bernardesteenweg
waar de site zich bevindt. Daarnaast is ook de omgevingscapaciteit beperkt in de bebouwde
omgevingen. Dit gaat over het effect van het verkeer op geluid, luchtkwaliteit, oversteekbaar-
heid, …

Uit het studieonderzoek kan afgeleid worden dat:
De verkeersgeneratie te hoog is.
Het programma moet teruggeschroefd worden afgestemd op de (omgevings)capaciteit van
de Kleidaallaan.
De voorziene ontwikkelingen op de Bekaertsite zorgen voor het gros aan bijkomend verkeer.

Volgende conclusies en enkele bedenkingen vloeien hieruit voort:
De twee vooropgestelde scenario’s met bestemmingsvoorstellen van Bekaert hebben een te
hoog verkeersgenerend effect in verhouding met de draagkracht van het wegennet. Dit geldt
zowel voor scenario 1 als 2 (dat iets minder verkeer genereert dan scenario 1).
De belasting van de as Abdijstraat/ Delvauxstraat -Kleidaallaan is maatgevend voor het be-
palen van de toelaatbare productie/attractie van verkeer via de weg. Zowel de verkeerskun-
dige afwikkeling als de omgevingscapaciteit in de woonstraten zijn van belang. Voor de Klei-
daallaan is het streefdoel een maximale spitsuurbelasting (tijdens de avondspits) van 800 à
850 pae/h. De avondspits voor de rijrichting van oost naar west is maatgevend.
De wegvakcapaciteit kan niet exact bepaald worden. De berekeningen zijn afhankelijk van
vele, deels veranderlijke omstandigheden. Daarenboven zijn het steeds de kruispunten die
de effectieve afwikkelingscapaciteit van een netwerk bepalen. Op projectniveau is verfijning
nodig om de belasting op kruispuntniveau te kennen.
Tussen de minimum- en maximumbenadering bestaat er een groot verschil. Er moet sturend
opgetreden worden bij de verdere verfijning van het programma. Weinig verkeersgenere-
rende functies zijn vanuit mobiliteitsoogpunt te verkiezen boven sterk verkeersgenererende
activiteiten (zoals grootschalige retailontwikkeling). Het is tevens aangewezen om maximaal
in te zetten op functies met een lokale invloedssfeer.
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Uit de studie bleek dat de verkeergeneratie voor beide vooropgestelde scenario’s te hoog is en
dat het programma moet worden teruggeschroefd en worden afgestemd op de capaciteit van de
Kleidaallaan, zodat de I/C verhoudingen acceptabel blijven en structurele files vermeden wor-
den. De studie stelt dat het programma voor Bekaert de I/C verhouding van 90 % niet mag
overschrijden. Een duurzaam ontsluitingsconcept en modal split waarin de verschillende ver-
voerwijzen opgenomen zijn is cruciaal (uitbouwen mogelijkheden van voetgangers, fietsers en
openbaar vervoer).

4.3.3 Herlokalisatiestudie bedrijvencluster tussen de Schelde en de Sint-Bernardusabdij

De herlokalisatiestudie onderzocht de haalbaarheid van een herlokalisatietraject voor de bedrij-
vencluster gelegen tussen de Schelde en de Sint-Bernardusabdij. De bedrijvencluster betreft
een gebied van ca. 2,5 ha groot en is onmiddellijk aan de Schelde gelegen ten zuidoosten van
de Bekaertsite en ten oosten van de Abdij van Hemiksem.
De bedrijven in het gebied zijn al vele jaren op de locatie gevestigd en zijn gerespecteerde ge-
bruikers in de Scheldeboorden. Voor het realiseren van de herontwikkeling van de Bekaert-site
en de versterking van de ecologische structuur, vormt het bedrijvencluster echter een knelpunt.
Het cluster ligt direct tegen de Bekaert-site aan en kent ten aanzien van fysieke uitstraling een
ander verschijningsniveau dan dat met de herontwikkeling op de Bekaert-site wordt nage-
streefd. Ook ligt het bedrijvencluster op / direct aan een mogelijke route van de beoogde ver-
sterking van de ecologische structuur. Om deze knelpunten weg te nemen en de ontwikkelings-
mogelijkheden in het gebied te versterken, werd in de studie onderzocht of en op welke manier
het gevestigde bedrijvencluster geherlokaliseerd zou kunnen worden, en werden er bijgevolg
mogelijke alternatieve locaties onderzocht voor de bedrijven Erinstone en Duracoat. Op van-
daag is enkel nog het bedrijf Duracoat Van-Os werkzaam op de bedrijvencluster, Erinstone
heeft intussen de site verlaten.

Gezien de geplande ontwikkelingen is het behouden van de bedrijfsactiviteiten op de huidige
locatie geen optie. Een gedeeltelijke verhuis wordt als een suboptimale oplossing gezien. De
ambities ten aanzien van de gebiedsontwikkeling kunnen slechts beperkt worden gerealiseerd
en het doorzicht naar de Schelde is slechts moeizaam tot stand te brengen. Daarnaast impli-
ceert een gedeeltelijke verhuis nog steeds in aanzienlijke kosten.
De volledige verhuis wordt vanuit de studie als meest wenselijk scenario geacht. Hier tegenover
staan aanzienlijke kostenposten tegenover, waarvoor kostendragers moeten worden gezocht.
De studie biedt kaders voor het tot stand brengen van een verhuis en valorisatie van de bedrij-
vencluster.

4.4 Masterplan

In 2014 werd voor de site Bekaert een masterplan opgemaakt door de gemeente Hemiksem,
waarbij de krachtlijnen voor de ontwikkeling van de site wordt vastgelegd en gedragen wordt
door de verschillende actoren.

In dit masterplan worden op basis van voorgaande studies in combinatie met algemene analyse
van de ruimtelijke structuur (bebouwd weefsel, verkeersstructuur, landschappelijke structuur,
economisch weefsel en recreatief weefsel) een aantal aandachtspunten geformuleerd voor de
ontwikkeling van de Bekaertsite. Deze worden verder doorvertaald in een aantal krachtlijnen die
het ambitieniveau van het op te maken RUP weergeven:

Zoals voorzien in de afbakening van het stedelijk gebied zal het streefdoel 25 wo/ha bedra-
gen. Dit berekend op de oppervlakte van de site Bekaert (excl. de site Erinstone en be-
bouwd perceel aan de Heuvelstraat maar mee op te nemen in het RUP). Deze densiteit
staat daarnaast niet op zich en wordt afgewogen tegenover de inbreng van andere woonon-
dersteunende functies, ruimtelijke kwaliteiten en de publieke en groene ruimten.
Lokale bedrijvigheid (indien voorzien als ontwikkelingsscenario) met verkeersarm karakter
met een gewenst profiel in de milieutechnologie.
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Naar mobiliteitsprofiel dient het programma afgestemd te worden op een maximum I/C van
90% tijdens de spits. In deze is de Kleidaallaan met een maximaal spitsuur belasting van
oost naar west (in de richting van Bekaert) van 800 à 850 pae maatgevend. Voor de inko-
mende verkeersstroom voor de site kan het maximale aandeel 260 pae/h bedragen. Verder
mobiliteitsonderzoek moeten meer verfijnde gegevens aanreiken.
De effectieve afwikkelingscapaciteit op kruispunt N 148- Abdijstraat berekenen en opnemen
in het mobiliteitsprofiel.
De verkeersgeneratie van de site blijft in de grootorde van de historische situatie in 2000-
2006.
Weinig verkeersgenererende functies bij de herbestemming van het gebied.
Site Erinstone/ Philco herbestemmen met hoofdfunctie wonen en groen en nevenfunctie
kleinschalige kantoorfunctie. De footprint en volume van de bebouwing staan in relatie tot de
erfgoedwaarde en visibiliteit van de abdij en park.
Scheldeoever als een hoogwaardige ecologische zone met verbinding voor recreatief ver-
keer.
De realisatie van een landschapspark tussen abdijsite en Callebeekpark met mogelijkheden
tot passieve recreatie

In het voortraject werden al bestemmingen en functies geopteerd waarvoor concreet interesse
bestaat vanuit beleidspunt (lokale bedrijvigheid) en/of vanuit investeringshoek voor het realise-
ren van een project (woonzorgcentrum). Toch zijn deze engagementen afhankelijk van tal van
factoren waar op het moment van het opstellen van het masterplan geen eenduidig antwoord
kan gegeven worden.
Op basis van de conclusies en aanbevelingen uit voorgaande deelstudies werd binnen het mas-
terplan het programma uit het voortraject voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Bekaertsite
(cfr. scenario’s multi-criteria-analyse) verder aangepast en bijgestuurd. Hierbij komt met tot vol-
gende concepten en programmaonderdelen die de ruimtelijke krachtlijnen en invulling van het
gebied meer concretiseren:

Concepten
3 ontsluitingspoorten aan de rand van het gebied:

1. Heuvelstraat- Delvauxstraat: oude toegang
Bekaertsite als hoofdontsluiting site voor lo-
kale commerciële functies, de zorgboulevard,
woonblokken en het lokale bedrijventerrein.
Profiel in functie van woon-werksituatie en
goede ontsluiting zonder overlast.

2. Heuvelstraat- Steenbakkerijstraat: ontsluiting
projectzone Scheldeboord (noordkant). Ver-
der doortrekken Steenbakkerijstraat. Enkel
bestemmend woonverkeer.

3. Heuvelstraat- Nijverheidsstraat: bestaande
ontsluitingsweg eveneens als ontsluiting voor
woonprojecten Scheldeboord Zuidkant. Enkel
bestemmend woonverkeer

Streefdoel is een autoluw woongebied waar de in-
richting zich volledig kan focussen op de voetganger
en fietser en de bewoners. Het STOP-principe wordt
aangewend als basisprincipe in de verkeersstructuur.
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In grote lijnen is de landschapsstructuur als volgt op-
gebouwd:

Straat- en pleingroen: oriënterend en structuurbe-
palend.
Landschapspark: inrichting van een ecologisch
landschap met bovenlokaal karakter.
Privé-groen: binnengebieden, omgevingsgroen ge-
bouwen.
Ecologische corridor: specifieke inrichting Schelde-
boord voor de doortrekking van de natuurlijke oe-
ver noordwaarts.

Programma en dichtheid per zone
Het plein: belvedère tot de site

Functionele verweving
Gabarieten opbouwend naar plein vertrekkend
vanuit bebouwde context.
Plein en aansluitende bebouwing als baken op de
as N148.
Commerciële functies enkel op gelijkvloers niveau
rond het plein en aan de N148.
Commerciële functies enkel woonondersteunend.
Winkeloppervlakte per zaak max. 140 m²
Kleinschalige kantoorfuncties.
Wonen op de bovenliggende verdiepingen.
Ondergronds parkeren (bebouwing/ plein).

De woonstrip op het plateau:
Verdichten in functie van bebouwde context
Meer dens karakter in aansluiting met het plein:
B/T 0.5 tot 0.7 V/T  max. 2

De zorgboulevard
Bebouwing op menselijke schaal.
zorgboulevard: B/T: 0.4 tot 0.6 V/T max. 3.
Ingebed in de ruimtelijke structuur van de site.
Specifieke architecturale bouwconcepten naarge-
lang zorgbehoefte, bvb. Karakter, volume en typo-
logie van een woonzorgcentrum verschilt danig
van een huis voor jeugdzorg.
Zorgondersteunende functies zoals dokter, thera-
peut, orthopedische zorg, fitness training.
Parkeren ondergronds.
Projectbestemmingen.
Bij een gereduceerd bouwprogramma rond zorg
moeten de bestemming(en) woonfunctie als
tweede bestemming hebben.
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Wonen in het landschap
Wijk te realiseren met stedelijke kwaliteiten met
een maximale densiteit van 25 woonéénheden per
hectare. In combinatie met meergezinswoningen
kan in deze zone gestreefd worden naar 30
woonéénheden per hectare.
Verschillende woontypes toepassen voor éénge-
zinswoningen met tuinen.
Cohousingprojecten faciliteren in de bestemming.
Meergezinswoningen in deze zone maximaal be-
perken tot 5 units per hectare. Maximaal 3 bouwla-
gen.
Fijnmazige verbindingsstructuur tot stand brengen
op maat van voetganger en fietser.
Landschapspark doortrekken in groenstructuur
woongebied.
Kleinschalige inrichting van openbaar domein:
speelplein, zithoek, enz.

Economie: lokaal verankerd
Indien geopteerd wordt voor een lokale bedrijven-
zone wordt deze deels ondergebracht aan de zuid-
zijde van de zone ‘Wonen in het landschap’ (aan-
sluitend op de nijverheidstraat) en de zone Zorg-
boulevard. Dit voor maximaal 5 Ha.
Geen milieubelastende activiteiten.
Voorkeur voor milieutechnologische bedrijven,
kleinschalig, geen logistieke noch verkeersgene-
rende activiteiten. Winkelfunctie niet toegestaan.
Hoogwaardige inrichting van de percelen en het
aansluitende openbaar domein. Groeninrichting,
en waar nodig buffering, moet de bedrijvenzone
ruimtelijk opnemen binnen de omliggende bestem-
mingen.
Units per perceel kunnen voorzien worden.
Gekoppelde bebouwing percelen mogelijk mits
ruimtelijk inpasbaarheid in de zone en volgens
randvoorwaarden op te nemen in de bestemmings-
voorschriften van het uitvoeringsplan.

Landschapspark site 6
Dit park vormt een aanééngesloten gebied van 10
hectare. Wanneer het scenario wordt gevolgd met
een bedrijvenzone is een minimale oppervlakte
vereist van 7 hectare.
De infrastructuur in het park wordt tot het strikt
noodzakelijke beperkt zodat een ecologisch inge-
richt park vorm kan krijgen.
Minimaal 4 Ha wordt bebost in functie van de na-
tuurwaarde.
Het parkgebied legt de verbinding tussen Calle-
beekpark en het park van de abdijsite zodat een
aanééngesloten landschapspark kan ontwikkeld
worden.
De gehele waterhuishouding van het hemelwater
op de site kan in de opbouw van het park opgeno-
men worden en zichtbaar als landschapselement
aangewend door bvb.grachten en watervlakken.
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Een mogelijke verbinding en afwatering naar de
bestaande vijver ter hoogte van Callebeek is te on-
derzoeken.
Zachte recreatieve vormen kunnen onderdeel uit-
maken tot de landschapsinrichting.

Wonen aan het water
Het betreft een brede strip van bebouwing parallel
aan de Schelde met hoge graad aan diverse be-
bouwingstypologieën.
In bepaalde delen van de zone kan een bouwblok-
kendiepte tot 150 m aangehouden vanaf de Schel-
deboord. Dit maakt het mogelijk om volwaardige
bouwblokken met binnenstraten voor bestemmend
verkeer in te plannen.
Streefdoel is een mixed van eengezins- en meer-
gezinswoningen.
Ter hoogte van het groene plein aan de Schelde-
boord kan op het gelijkvloers niveau in de be-
bouwde delen kleinschalige horeca voorzien wor-
den en beperkte woonondersteunende infrastruc-
tuur zoals winkelfunctie, hotel, B&B, enz….
Verdichten in functie van bebouwde context.
B/T 0.5 tot 0.7 V/T max. 2 Maximale bouwhoogte 4
bouwlagen.
Meer dens karakter in aansluiting met het plein:
B/T 0.4 tot 0.7 V/T  max. 2  Maximale bouwhoogte
5 bouwlagen.
Voor de site Erinstone/Philco wordt bouwcapaciteit
bepaald door de Scheldeboord, de monumenten
en de landschappelijke invulling. Enkel ter hoogte
van de Armenpoort en in het verlengde van de be-
schermde abdijmuur kan woonbebouwing gereali-
seerd worden onder de vorm van een beperkt
bouwvolume en programma.

De Scheldeboord
De inrichting van deze lineaire open ruimte focust
zich op een ecologische inrichting van de Schel-
deoever met bovenlokaal karakter.
De kaaimuur wordt afgebroken of ondergronds op-
genomen in een nieuw dijklichaam dat gelijkwaar-
dig profiel heeft als de groene dijk tussen Calle-
beek en de site.
De minimale breedte van de boord wordt bepaald
door de bebouwingslijn van het naastliggende
bouwproject ‘Hemixveer’ ter hoogte van Callebeek.
Ter hoogte van de site Erinstone/ Philco wordt
deze bebouwingslijn aangehouden tot aan de ab-
dijsite.
Deel uitmakend van het toeristisch netwerk met
mogelijkheden voor beperkte infrastructuur.
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Het Scheldeplein
Dit plein moet een rustpunt zijn op het traject van
de Scheldeboorden.
Het is een met gras en hoogstammen ingerichte
publieke ruimte met beperkte meubelinfrastructuur.
Aansluitend op de Schelde kan een houten dek
over de oever ingericht worden als panoramisch
punt.
Ter hoogte van de bebouwing kan kleinschalige
horeca met terrasuitbouw gerealiseerd worden.

Zone Armenpoort- Schelde
Deze zone gevormd door de gebouwen van de bedrij-
vencluster heeft volgende programma:

Kleinschalige bouwvolumes met beperkte gabarit-
hoogten in aansluiting met de bebouwde rand van
de abdijsite (Armenpoort).
Wonen in combinatie met kantoren als nevenfunc-
tie.
Groen kader Scheldeboorden
Aan de zuidzijde van deze site wordt de ruimte in-
gericht als landschapspark in aansluiting op het
abdijpark.
Zichtassen naar de Schelde moeten het zicht op
de abdij verhogen.
Geen weginfrastructuur. Enkel de toegangsweg tot
het gebouw of parkeerruimte.
Erfgoedwaarde van de omgeving primeert.

4.5 Ontwerpend onderzoek

Aan de hand van een ontwerpend onderzoek, als voorbereidende fase voor de opmaak van het
RUP, worden de concepten uit het masterplan, verder op hun haalbaarheid onderzocht en ver-
fijnd.
In dit onderzoek richten de ontwerpers van het RUP zich meer op het ontwerpmatige denkoefe-
ningen op niveau van bouwblokken, gabarieten, de inrichting van de publieke ruimten en aspec-
ten van beeld/kwaliteit. Dit ontwerpend onderzoek moet uiteindelijk leiden tot zinvolle en flexi-
bele voorschriften en bestemmingen die toelaten dat in de laatste fase haalbare bouwprojecten
kunnen gerealiseerd worden.

Op basis van dit ontwerpend onderzoek werd het programma binnen het masterplan voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de Bekaertsite aangepast en verfijnd om zo te komen tot voorlig-
gend plan (cfr. planbeschrijving).
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5 Beschrijving van het plan

5.1 Ontwikkelingsvisie voor het gebied
Het plan beoogt een herbestemming van een voormalig industrieterrein langsheen de Schelde
in het zuidwesten van Hemiksem naar een levendige, groene woon –en/of werkomgeving.
Daarnaast worden de voorschriften voor de braakliggende percelen in het woongebied thv de
Steenbakkerijstraat verfijnd in voorliggend RUP.
Het stopzetten van de activiteiten van Bekaert op de site was de aanleiding tot de herstructure-
ring van het gebied. Door de ligging van de site aan de Schelde heeft de locatie andere poten-
ties dan nieuwe industriële activiteiten. Gelet op de historische vervuiling van de site gaat de re-
conversie van brownfield gepaard met sanering. Hiervoor werd een brownfieldconvenant afge-
sloten (zie §4.1). De concrete saneringstechniek is onderwerp van lopend onderzoek (2016).
Op vandaag is bijgevolg nog niet definitief bepaald welke saneringstechniek zal worden toege-
past. Voorliggend plan-MER maakt abstractie van de uiteindelijke saneringstechniek en gaat uit
van een worst-case scenario, zoals voorgesteld in de brownfieldconvenant.

Het plan-MER wordt opgemaakt in functie van het RUP, waarin de ruimtelijke bestemming van
het gebied zal worden verfijnd en vastgelegd. Omdat in deze fase van het onderzoek weinig in-
formatie beschikbaar is over de wijze waarop de bestemmingswijziging vorm zal krijgen, geen
inrichtingsalternatieven opgesteld zijn en de saneringstechniek nog niet gekend is, wordt een
werkhypothese opgesteld op basis van het gekende programma. Deze werkhypothese geeft
een overzicht van de uitgangspunten, de aannames en de inrichtingsprincipes die als basis
worden gehanteerd bij het uitwerken van de milieubeoordeling.

De werkhypothese voor het voorgenomen programma wordt aangevuld door de landschappe-
lijke en ecologische invulling van het gebied, aanpassing van het terreinprofiel, ontsluiting en
parkeren. Deze onderdelen vormen samen de planbeschrijving.
Deze planbeschrijving vormt een vertrekbasis die wordt beoordeeld op milieueffecten. De re-
sultaten van het onderzoek (MER) zullen aangeven of en waar eventuele knelpunten optreden.
Waar knelpunten optreden, worden maatregelen of aanbevelingen voorgesteld. De werkhypo-
these en resultaten uit het MER zullen in het RUP als basis dienen voor de concrete omzetting
naar bestemmingen.

5.2 Beschrijving van het programma

De werkhypothese – verder het voorgenomen plan genoemd - betreft geen concreet inrichtings-
plan, maar vormt de basis voor een mogelijke invulling van het gebied. Het voorgenomen plan
is dan ook niet als definitief te beschouwen, maar vormt een tussenstap in het planproces. Door
de wisselwerking tussen het plan-MER en het RUP wordt de meest optimale invulling van het
gebied nagestreefd.

Het plangebied kan in functie van de gewenste ontwikkeling worden opgedeeld in drie deelge-
bieden (zie onderstaande figuur):
1. Cluster Armenpoort
2. Steenbakkerijstraat
3. Ontwikkeling site Bekaert

Ontwikkeling tussen landschapspark en Schelde
Landschapspark
Ontwikkeling tussen landschapspark en Heuvelstraat/Nijverheidsstraat
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1. Cluster Armenpoort
In dit deelgebied (2,2ha) wordt de oude Erinstone site herbestemd waarbij een beperkt woonpro-
gramma kan worden gerealiseerd parallel aan de abdijmuur. Hierbij worden ca. 30 tot 40 wooneenhe-
den (ovv lofts) voorzien en een 3-tal kantoorachtigen van ca. 100 tot 150 m2.
2. Steenbakkerijstraat
Voor dit deelgebied worden de voorschriften voor de bestemming woongebied verder verfijnd, zodat de
mogelijkheid wordt voorzien om 10 à 15 bijkomende wooneenheden te ontwikkelen.
3. Ontwikkeling site Bekaert
Dit deelgebied omvat een gemengd stedelijk gebied met ruimte voor wonen, zorgvoorzieningen en on-
dersteunde voorzieningen

Zorgcomplex met ruimte voor ca. 162 bedden voor RVT en assistentiewoningen (3b)
Woningen (ca. 625 wooneenheden (dichtheid van 25 WE/ha), waarvan minimaal 30% grondge-
bonden eengezinswoningen en maximaal 70% appartementen) (verdeeld over 3a en 3b)
Ondersteunende voorzieningen (handel, horeca, diensten) met een oppervlakte van max.
6000m2 (3b)
Centraal tussen 3 a en 3b wordt een landschapspark (minimale oppervlakte van 8ha) voorzien.

Variant programma:
Als variant wordt het programma onderzocht met ca. 650 wooneenheden in combinatie met 3.500m2

voor ondersteunende voorzieningen (waarbij zorgcomplex en landschapspark blijven behouden). Deze
variant omvat meer woningen en minder ondersteunende voorzieningen dan het voorliggende pro-
gramma. Deze variant wordt meegenomen, omdat op het eerste zicht niet kan worden uitgesloten dat
de milieubeoordeling van dit variant programma aanzienlijk afwijkt (oa. discipline mobiliteit) van de mili-
eubeoordeling van het voorliggende programma.
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Onderstaand wordt een korte beschrijving gegeven van de verschillende functies die worden
voorzien in de deelgebieden.

Wonen
Binnen het plangebied wordt binnen de verschillende deelgebieden ruimte voor een kwalitatieve
woonomgeving voorzien. Hierbij wordt 20% aan bescheiden woningen voorzien (Artikel 4.2.4.
§1 Decreet Grond en pandenbeleid). Globaal wordt in de drie deelgebieden gestreefd naar een
woondichtheid van minimum 25 woningen/ha.

Landschapspark
Parallel aan de Schelde wordt een noord-zuidgerichte groenverbinding voorzien die de natuur-
lijke en landschappelijk waardevolle omgeving van aan de abdijsite in het zuiden over het ge-
plande landschapspark verbindt met Hemixveer, Callebeekbos en de visput ten noorden. De in-
richting van het landschapspark maakt onderdeel uit van de landschappelijke en ecologische
invulling van het volledige plangebied (zie verder bij §5.3).

Zorgprogramma en voorzieningen (aanvullende activiteiten op de zorg)
Het zorgprogramma, zoals bovenstaand beschreven, wordt bovenaan op het plateau in deelge-
bied 3b voorzien (parallel aan de Heuvelstraat). Het zorgcomplex bestaat uit RVT en assisten-
tiewoningen.
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Kantoorachtigen
In deelgebied 1 wordt aansluitend bij het woonprogramma de mogelijkheid voorzien voor de
vestiging van ca. 3 kantoorachtigen van ca. 100 à 150 m2.

5.3 Landschappelijke en ecologische invulling

In de ecologische studie (cfr. §4.3.1) werden drie mogelijkheden aangereikt ten aanzien van de
ecologische structuur bij de inrichting van het plangebied, en dit in aansluiting met de ecolo-
gische structuren in de omgeving. In het masterplan werd een combinatie van twee mogelijkhe-
den weerhouden, waarbij een centrale groene verbinding (landschapspark) en een landschap-
pelijke dijk langsheen de Schelde wordt voorzien (zie hoger ecologische studie).
De benodigde oppervlakte voor de uitbouw van de natuurlijke structuur en functioneel ecolo-
gische verbinding is afhankelijk van het habitattype De ecologische verbinding kan bovendien
worden gecombineerd met de ontsluiting en fietsverbindingen.

Landschappelijke inrichting
nieuwe Scheldedijk

Landschapspark

(Bron: provinciale studie ecologie)
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Het landschapsconcept voor het plangebied kan in volgende schets worden samengevat:

Straat- en pleingroen;
Inrichting van een ecologisch land-
schapspark met bovenlokaal ka-
rakter (deelgebied 3);
Privé-groen met binnengebieden,
omgevingsgroen;
Ecologische corridor (zie hoger) door
een specifieke inrichting van de
Scheldeboord voor de doortrekking
van de natuurlijke oever noord-
waarts;

(Bron: Masterplan)

5.4 Ontsluiting en parkeren

(concept potentiële ontsluiting)

Ontsluiting naar hoger wegennet
Er wordt een gespreide ontsluiting naar het
hogere wegennet voorzien door:

Nijverheidsstraat - Delveauxstraat /N 148
de hoofdontsluiting wordt via de oude toegang
van de Bekaertsite voorzien en dit voor de lo-
kale commerciële functies, zorgboulevard en
de woonblokken.

Heuvelstraat – Steenbakkerijstraat
Noordelijke ontsluiting van het plangebied thv
de Scheldeboorden, waarbij de Steenbakkerij-
straat wordt doorgetrokken. Hier wordt enkel
bestemmingsverkeer voorzien.

Heuvelstraat - Nijverheidsstraat
Bestaande ontsluitingsweg als ontsluiting voor
de woningen aan de zuidkant en de cluster Ar-
menpoort, enkel bestemmend woonverkeer.
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(concept potentiële interne ontsluiting)

Interne ontsluiting
Er wordt gestreefd naar een autoluwe woon-
wijk, waarbij de inrichting zich volledig kan
focussen op voetgangers, fietsers en bewo-
ners.
Als basisprincipe voor een multimodale ont-
sluiting van het gebied wordt het STOP-prin-
cipe aangewend.

De Scheldedijk kan als hoofdontsluitingsweg
voor fietsers en voetgangers (autovrij) wor-
den voorzien in samenspraak met W&Z.
Daarnaast worden kwalitatieve voetgangers-
assen naar het station en de bushaltes op de
N148 voorzien. Doorheen het landschaps-
park wordt een beperkte padenstructuur aan-
gelegd.

Parkeren
Het voorstel van bewonersparkeren gaat uit van een parkeerlaag op het huidige maaiveld met erboven
een nieuw maaiveld met bewoning. Het parkeren wordt met andere woorden op de afgedekte vervuilde
bodem georganiseerd en in het maaiveld ingekapseld. Er zijn maximaal twee parkeerlagen toegestaan,
waarbij een parkeerdek bovengronds eveneens mogelijk is. De wooneenheden worden bovenop het
parkeervolume ingepland. De parkeerlaag dient met andere woorden als fundering voor de wooneenhe-
den.
De interne ontsluitingsweg naar de parkings gaat doorheen de verschillende woonenclaves. Dit kan be-
tekenen dat een permanente erfdienstbaarheid nodig is om toegang  te geven aan alle parkings. Een
alternatief is langsheen deze enclaves een ontsluitingsweg in te richten aansluitend op de toekomstige
bebouwing.

De parkeerplaatsen voor bezoekers, recreanten, … worden aan de randen voorzien en voor de bewo-
ners worden fietsenstallingen minstens even dichtbij voorzien dan de parkings. Op die manier ontstaat
een selectieve toegankelijkheid vanaf de randen. Het aantal benodigde parkeerplaatsen voor het voor-
opgestelde programma zal worden onderzocht binnen de discipline mobiliteit.

5.5 Onderzoeksvraag terreinprofiel

Behalve de werkhypothese voor het programma, de landschappelijke en ecologische inkleding
en de ontsluiting van het plangebied worden eveneens twee typevarianten met betrekking tot
het terreinprofiel beoordeeld in het plan-MER.
Gezien de beoogde sanering van het terrein (cfr. administratieve voorgeschiedenis) kan in func-
tie van de sanering, de herbestemming en inrichting van het plangebied het terreinprofiel van
het plangebied worden aangepast.
Hiervoor zijn verschillende oplossingen mogelijk die een combinatie van de opgenomen typeva-
rianten kunnen vormen. In onderstaande beschrijving worden twee varianten opgenomen die
als basis worden gehanteerd bij de milieubeoordeling. De twee varianten omvatten de twee
worst cases binnen het onderzoeksvenster, waarbij een oplossing tussenin ook mogelijk zou
kunnen zijn. Ook hierbij betreffen de varianten geen concreet voorstel voor een terreinprofiel,
maar vormt het opnieuw een tussenstap in het planproces. Hierbij zal eveneens door de wissel-
werking tussen het plan-MER,RUP en de beoogde sanering, de meest optimale terreinprofile-
ring worden nagestreefd.
Als uitgangspunt wordt bij de verschillende mogelijkheden de keermuur met damplanken ter
hoogte van de Schelde verlaagd en landinwaarts opgehoogd tot ca. + 8,5m TAW. De ruimte die
vrijgekomen is wordt voorzien met een zandlaag die zich afzet vanuit de Schelde (depositie).
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De slikken en schorren worden hiermee uitgebreid. De benodigde oppervlakte voor de spon-
tane slikken en schorren bedraagt 20 à 30 m².

Onderstaand worden twee uiterste type-varianten voorgesteld voor het terreinprofiel van het
plangebied. Enerzijds is er een variant, terreinprofiel 1, waarbij het huidige terreinprofiel wordt
opgehoogd met een pakket van ca. 3m. Anderzijds wordt terreinprofiel 2 als ander uiterste be-
oordeeld, waarbij het oude terreinprofiel (van voor de klei-ontginning) wordt hersteld. Deze twee
terreinprofielen zijn de twee uiterste varianten binnen het onderzoeksvenster van het mogelijke
terreinprofiel. In realiteit kan het terreinprofiel/landscaping van het plangebied worden voorzien
volgens een scenario dat een combinatie van beide mogelijkheden bevat. Vanuit de milieube-
oordeling zal de meest optimale oplossing moeten blijken.

Beide varianten omvatten een verplaatsing van de keermuur ter hoogte van de Schelde landin-
waarts. De verschillende milieudisciplines staan eveneens kort stil bij de situatie waarbij de
keermuur op de huidige locatie behouden blijft en wordt ingericht als zacht dijklichaam (de zo-
genaamde nulvariant).

Terreinprofiel 1

In variant 1 wordt enkel een leeflaag van ca. 1 à 1,5m dik voorzien op de afgedekte gronden. Het betreft de
opbouw van een bodemprofiel waarbij drainage in de zandlaag mogelijk is. Op die manier wordt het rotten
van organisch materiaal thv de afdeklaag voorkomen. Lokaal kan het bodempakket minder dik zijn bij bij-
voorbeeld het inrichten van waterpartijen. De af te dekken vuile grond wordt effectief afgedekt (cfr.
brownfieldconvenant) en de uit te graven vuile gronden worden effectief uitgegraven en terug opgevuld tot
op het niveau van de andere afgedekte gronden. Ter hoogte van de gebouwen kunnen parkeervolumes
worden voorzien, waardoor lokaal geen leeflaag nodig is.
Aan de voet van de cuesta wordt een damwand in functie van de opvang van het grondwater voorzien. Het
grond- en oppervlakte water van het hoger gelegen deel wordt voor de grootste hoeveelheid opgevangen
onderaan de talud en wordt vertraagd afgeleid langs de site naar de noordelijk gelegen vijver (buiten het
plangebied). Er wordt een grondwaterstroom mogelijk gemaakt in het nieuwe bodempakket die vanaf het
talud in westelijke richting Schelde zal verlopen en waarbij een volwaardige bovengrondse waterhuishou-
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ding met onder meer grachten, buffering, watervlakken etc. kan worden gecreëerd. In dit nieuwe bodem-
pakket wordt het grond- en oppervlaktewater zoveel mogelijk opgevangen, vastgehouden en vertraagd af-
gevoerd, onder meer aan de hand van open wateropvangsystemen. Eventuele kwel wordt ter hoogte van
de damplak mee opgevangen en afgeleid rond de site.

Terreinprofiel 2

Bij deze tweede variant van het terreinprofiel wordt een verhoogd maaiveld voorzien, waarbij het oude ter-
reinprofiel (van voor de klei-ontginning) wordt hersteld. De vervuilde gronden worden analoog als bij ter-
reinprofiel 1 bedekt (en deels uitgegraven en terug opgevuld). De grond voor de realisatie van het ver-
hoogd maaiveld van ca. 1,5 tot 8 m wordt aangevoerd. In het plangebied wordt opnieuw een volwaardige
bovengrondse waterhuishouding voorzien (grachten, buffering, watervlakken, …). Het verplaatsen van de
wateropvang impliceert dat alle grondwater vanaf het talud in westelijke richting zal stromen, daar waar bij
terreinprofiel 1 dit water gedeeltelijk wordt opgevangen aan de voet van het talud en afgeleid wordt rond
de site naar de noordelijk gelegen vijver buiten het plangebied.
Thv de gebouwen kunnen parkeervolumes worden voorzien, waardoor lokaal geen leeflaag nodig is.
Deze variant wordt als alternatieve uiterste variant beoordeeld in de milieubeoordeling. Er wordt een bo-
demlaag als leeflaag (zand en humuspakket) voorzien van minimaal 1,5 tot ca. 8m hoogte bovenop de af-
dekking van de gesaneerde gronden. Het ophogen van het terreinprofiel betekent dat een grote hoeveel-
heid grond moet worden aangevoerd en dat alle grondwater in westelijke richting zal stromen.
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5.6 Overzicht uitgangspunten werkhypothese

Onderstaande tabel geeft aan welke uitgangspunten die worden gehanteerd bij de milieubeoor-
deling.

Tabel 5.1. Opbouw worst case situatie plangebied
Aspect Uitgangspunt
Mobiliteit Verkeersgeneratie: inschatting obv kengetallen

STOP-principe als basis voor multimodale ontsluiting en autoluwe woonwijk
Hinder Emissies verkeer obv resultaten mobiliteit

Emissies gebouwen (geluid, lucht) obv kencijfers
Geen buffering aan de rand van het plangebied

Verharding Volledig plangebied wordt verhard (behalve landschapspark).
Parkeervolume dient als fundering voor de infrastructuur.
Afwatering (buffering, vertraagde afvoer …) voldoet aan wetgeving en voorwaar-
den sanering, maar geen bijkomende voorzieningen.

Reliëfwijziging Terreinprofiel 1: behoud bestaande terreinprofiel , beperkt aanvoeren grond voor
ophoging (minimale leeflaag)
Terreinprofiel 2: verhoogd maaiveld en aanvoeren grond voor ophoging

Functiewijzi-
ging

Andere functies dan de voorziene functies in de werkhypothese verdwijnen uit het
plangebied in kader van de sanering (excl. woningen Steenbakkerijstraat en appar-
tementsgebouwen langs Heuvelstraat). Volgende functies worden voorzien in het
plangebied:
Cluster Armenpoort (1): ca. 30 à 40 woningen (ovv lofts) en een 3-tal kantoorachti-
gen);
Steenbakkerijstraat (2): ca. 10 à 15 bijkomende woningen (appartementen);
Site Bekaert (3):

ca. 625 woningen (ca. 30% grondgebonden eengezinswoningen en 70%
appartementen);
ca. 165 bedden voor RVT en assistentiewoningen;
ca. 6.000m2 ondersteunende voorzieningen op buurtniveau (handel, ho-
reca, diensten, …);
noord-zuidgerichte groenverbinding ovv landschapspark tussen 3a en 3b;
Variant: 650 wooneenheden in combinatie met 3.500m2 ondersteunende
voorzieningen  (behoud van zorgcomplex en landschapspark).

Landschappe-
lijke inkleding

Landschappelijke inrichting nieuwe scheldedijk en centraal noord-zuidgericht
landschapspark
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Figuur 5-1 overzicht programma RUP Hoge Weg Hemiksem
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6 Overwogen alternatieven

6.1 Nulalternatief

Het nulalternatief – dit wil zeggen het behouden van de huidige toestand – is hier geen wense-
lijk alternatief. De site is op vandaag grotendeels niet meer in gebruik (voormalige industrieacti-
viteiten van Bekaert liggen stil sinds 2007). Het behoud van het verlaten industrieterrein vormt
hier geen optie. Bij de verschillende milieudisciplines komt de beschrijving van het nulalternatief
wel impliciet aan bod bij beschrijving van de huidige situatie.

Op basis van het advies van W&Z naar aanleiding van de terinzagelegging van de kennisge-
vingsnota wordt in voorliggend plan-MER een nulalternatief+ opgenomen dat aansluit bij de
huidige planologische toestand van de zone, met name industriegebied. Het nulalternatief+
wordt volledig ingevuld met een watergebonden bedrijventerrein. Op vandaag zijn echter nog
geen concrete plannen om watergebonden bedrijvigheid te realiseren, waardoor de concrete
invulling van het terrein nog een leemte vormt. Op vraag van W&Z wordt het project Blue Gate
als voorbeeld gehanteerd als basis voor de milieubeoordeling.

Op basis van het advies naar aanleiding van de ontwerptekst van het plan-MER wordt in het
plan-MER een tweede nulalternatief+, waarbij wordt aangenomen dat het plangebied volledig
wordt ingevuld met een KMO en KMO-kantoorachtigen. Op vandaag zijn nog geen concrete
plannen om KMO te realiseren in het plangebied, waardoor de concrete invulling van het terrein
nog een leemte vormt. Als basis voor de milieubeoordeling wordt uitgegaan van een worst case
scenario, met volledige invulling van KMO en wordt aangenomen dat enkel lokale bedrijven toe-
gelaten zijn. De perceelsgrootte bedraagt gemiddeld 3.000m².

6.2 Inrichtingsalternatieven

Site Bekaert
In de studie in opdracht van de provincie Antwerpen (ecologische, mobiliteits- en economische
haalbaarheidsstudie) werden 2 scenario’s onderzocht voor de ontwikkeling van de Bekaertsite.
In deze studies werden de effecten beoordeeld voor de twee scenario’s.
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Volgend programma werd
voorzien in scenario 1:

 KMO (7,04ha)
 KMO-kantoorach-

tigen (0,39ha)
 Zorgboulevard

(3,31ha)
 Wonen (6,48ha)

Voorzieningen

Volgend programma werd
voorzien in scenario 1:

 KMO (4,39h)
 KMO-kantoorach-

tigen (0,39ha)
 Zorgboulevard

(3,31ha)
 Wonen (9,12ha)

Voorzieningen

(Bron: mobiliteitsstudie io Provant)

Zowel de mobiliteitsstudie als de ecologische studie brachten aandachtspunten aan, waar reke-
ning mee werd gehouden bij de opmaak van het masterplan. Uit de mobiliteitsstudie bleek bo-
vendien dat het programma van beide scenario’s op vlak van doorstroming en verkeersafwikke-
ling in de ruimere omgeving moeilijk houdbaar zijn. Naar aanleiding daarvan werd het pro-
gramma voor de site teruggeschroefd, zodat de verkeersgeneratie van de site niet groter zal
zijn dan de historische situatie in de periode 2000-2006. Het programma van voorliggend plan-
MER werd opgemaakt op basis van het reeds bijgesteld programma uit het masterplan op basis
van de studie opgemaakt door de provincie. Bijgevolg worden beide scenario’s niet meer onder-
zocht in voorliggend plan-MER.

Bovenlokale ecologische structuren
In de deelstudie ecologie binnen de studie Scheldeboord werden de mogelijkheden onderzocht
om in het plangebied bovenlokale ecologische structuren te realiseren. Het betreft de 2 natuur-
verbindingen in het RSPA: Schelde als natuurverbinding tussen Antwerpen Linkeroever en de
valleien van Schelde en Rupel en Struisbeek/Vliet als verbinding tussen de groene open ruimte-
vinger ten zuiden van Antwerpen en de Schelde. Voor de realisatie van dit ecologisch streef-
beeld werden drie scenario’s onderzocht. In de ecologische studie wordt het eerste scenario
waarbij een winterdijk met buitendijkse natuur wordt voorzien niet weerhouden, omwille van de
grote ruimtebehoefte en de ingrijpende gevolgen voor zowel de sanering als de ontwikkelings-
potenties van het plangebied. Daarom werd een combinatie van scenario 3 (binnendijkse
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groencorridor parallel met de Schelde) en scenario 2 (groencorridor langsheen de Schelde)
voorgesteld (cfr. 3.3)
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7 Geplande ontwikkelingen

7.1 Masterplan abdijsite Hemiksem, Schelle dorpshart en Benedenvliet

In 2012 werd een Masterplan opgemaakt voor de abdijsite te Hemiksem, Schelle Dorpshart en
de Benedenvliet, dat later leidde tot een actieplan. In het Masterplan werden reeds ruimtelijke
keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van de sites.

Abdijsite Hemiksem
Ten zuiden van het plangebied is het RUP ‘Abdijsite’ gelegen. In het plangebied kunnen 3 deel-
gebieden onderscheiden worden: de abdij en het park rond de abdij, de woonzone tussen het
abdijpark en de N148 en de vallei van de Vliet. De herbestemming van de molens van Hemik-
sem (in het zuidoosten van het plangebied) werd van goedkeuring onthouden.

Voor de ontwikkeling van de site wordt in het Masterplan gewerkt met vier omgevingsconcep-
ten.

(historische) gebieds-
kwaliteiten versterken
en identiteit abdijpark
herstellen

Herintroduceren van
poorten – relatie leg-
gen met Schelde en
Benedenvliet

Verbinden met fietsrou-
tes
Hoofdassen: Schelde
en Benedenvliet

Verbinden met openbaar
vervoer en vervoer over
het water

(Bron Masterplan abdijsite Hemiksem, Schelle Dorpshart en Benedenvliet)

Rekeninghoudend met de vier omgevingsconcepten wordt onderstaande conceptschets opge-
maakt (bron Masterplan abdijsite Hemiksem, Schelle Dorpshart en Benedenvliet).



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 1
Pagina 48 van 52

Conceptschets Masterplan Abdijsite

Dorpshart Schelle en Benedenvliet
Ter hoogte van de dorpskern Schelle wordt voorgesteld om een jachthaven aan te leggen. Hier-
door wordt de band tussen de kern en de Schelde versterkt. Hiervoor moet de Benedenvliet
weer een aansluiting op de Schelde krijgen om het recreatieve waterverkeer toegang te verle-
nen.

De Benedenvliet dient aangepast te worden om de pleziervaart toe te laten. Door deze jachtha-
ven wordt het centrum versterkt als toeristisch-recreatief knooppunt.
Handels- en horecavoorzieningen worden in de kerkomgeving ingepast aansluitend op de jacht-
haven.
De dijkweg langs de Benedenvliet maakt deel uit van het recreatieve netwerk. Zachte recreatie
is hier mogelijk en geeft aansluiting op de fiets- en wandelwegen langs de Schelde en Maeye-
beek.

In het Masterplan wordt rekening gehouden met vier deelstrategieën voor de herinrichting van
het dorpshart Schelle.

Herprofilering van de
Fabiolalaan binnen ge-
ïntegreerde en multimo-
dale mobiliteit

Reconversie pastorijsite
en site huidig gemeen-
tehuis
Reconversie sporthal en
omgeving

Kwaliteitsvol dorpsplein
met relatie tot de Bene-
denvliet

(Bron Masterplan abdijsite Hemiksem, Schelle Dorpshart en Benedenvliet)



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 1
Pagina 49 van 52

Benedenvliet
In het Masterplan wordt ook hier gewerkt met drie omgevingsconcepten.

Vallei van de Benedenvliet = land-
schappelijke ecologische corridor

Fiets- en voetgangersverbinding van
recreatieve functies langs de Bene-
denvliet

Link met de Abdijsite, het Dorpshart
en de fietsroute langs de Schelde

Situering plangebied ten opzichte van Sint-Bernardusabdij en Dorpshart Schelle/Benedenvliet
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7.2 RUP Scheldeboord Hemiksem

Dit RUP kadert de uitbouw van Callebeek voor zowel wonen, toerisme als groen. Het plange-
bied is gelegen ten noorden van de bedrijfsgebouwen van Bekaert. Het plan is reeds uitgewerkt
in het concreet project Hemixveer. Op vandaag (augustus 2015) is het project in uitvoerings-
fase.

RUP Scheldeboord Hemiksem (Bron mobiliteitsnota Provant)

7.3 Grootstedelijk gebied Antwerpen

Hemiksem is gelegen binnen deelgebied 9 van het RUP Grootstedelijk gebied Antwerpen. Ten
oosten van de kern van Hemiksem wordt een gebied bestemd voor golfterrein met overdruk na-
tuurverweving Cleydael. Het golfterrein vormt een onderdeel van de open ruimtevinger.

7.4 Sigmaplan

Ter hoogte van het plangebied hebben de dijken en waterkeermuren op heden een hoogte van
+8,20m TAW. Volgens het Sigmaplan moet dit verhoogd worden tot +8,35m TAW. W&Z staat
enkel in voor de verhoging van de keermuur conform het Sigma-plan.

7.5 Beleidswenselijkheden tav traditionele landschap ‘Scheldevallei stroomafwaarts
Gent

Ten aanzien van het traditionele landschap ‘Scheldevallei stroomafwaarts Gent’ worden in de
landschapsatlas volgende wenselijkheden geformuleerd voor toekomstige ontwikkelingen:

Vrijwaren van gebouwen van om het even welke aard in valleigebieden;
Beheersen van de recreatiedruk;
Bijzondere aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap;
Accentueren van de waardevolle sites (taluds, meanders, donken) in hun omgeving;
Gedifferentieerde aanpak voor de verschillende riviersegmenten.
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7.6 Relevante milieudisciplines geplande ontwikkelingen

Onderstaande tabel geeft aan welke ontwikkelingen uit ontwikkelingsscenario relevant zijn voor
de verschillende disciplines. De beschrijving van het ontwikkelingsscenario komt aan bod bij de
respectievelijke disciplines.
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1. Masterplan abdijsite Hemiksem, Schelle dorpshart en Benedenvliet
2. RUP Scheldeboord Hemiksem
3. Grootstedelijk gebied Antwerpen
4. Sigmaplan
5. Traditionele landschap
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8 Beschikbare informatie

Hierna wordt een lijst van beschikbare informatie uit reeds gevoerde onderzoeken weergege-
ven:

Masterplan voor de ruimtelijke ontwikkeling van de Bekaert site (2014);
Eclectische multi-criteria-analyse (EMCA);
Drie deelstudies, mobiliteit, ecologie en economische haalbaarheid, in opdracht van provin-
cie Antwerpen, ifv de afstemming van de verschillende geplande projecten aan de Schelde-
boord te Hemiksem en Schelle;
Brownfieldconvenant (2013);
Ontwerpend onderzoek ifv opmaak RUP
Bodemonderzoeken:

Dossiernummer OVAM: 2452: oriënterend bodemonderzoek OBO (2001), een beschrij-
vend bodemonderzoek BBO (2004), een bodemsaneringsproject BSP (2007) en een
OBOx (Onderzoeksrapport Exploitatie-Onderzoek; 2009) h.v. de percelen ‘Os – Duracoat
NV’ te Hemiksem
Dossiernummer OVAM: 10598: Oriënterend (2003) en Beschrijvend (2010) bodemonder-
zoek Bekaert Hemiksem
Dossiernummer OVAM36349: Oriënterend bodemonderzoek (2011) en bodemsanerings-
project (2012), ten noorden van het plangebied, t.h.v. Hemixveer.
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Lijst met afkortingen
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ASP Avondspits
BBO Beschrijvend bodemonderzoek
BS Belgisch Staatsblad
BSP Bodemsaneringsproject
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m.e.r. Milieueffectrapportage
OBO Oriënterend bodemonderzoek
OBBO Oriënterend en beschrijven bodemonderzoek
OV Openbaar vervoer
OSP Ochtendspits
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SBZ-V Speciale Beschermingszone – Vogelrichtlijngebied
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VOS Vluchtige organische stoffen
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1 Algemene methodologie van de milieubeoor-
deling

1.1 Diepgang van de milieubeoordeling

Het voornemen om het industriegebied te herontwikkelen naar een gemengd gebied met stede-
lijke functies betreft een plan, waarbij in deze fase van het proces de focus ligt op de inrichting
van het gebied eerder dan op uitvoeringstechnische aspecten. Dit betekent dat niet alle moge-
lijke milieueffecten in deze fase van het onderzoek (het plan-MER) relevant zijn. De wijze
waarop elke milieudiscipline wordt uitgewerkt en de diepgang van de milieueffectenbespreking
wordt daarom verder bepaald door:

het onderzoeksniveau (plan versus project);
de plankenmerken;
omgevingskenmerken.

Het betreft hier een eerste scoping van de milieueffecten. De wijze waarop deze scoping wordt
uitgevoerd wordt hierna verder beschreven. In een volgend hoofdstuk, waar dieper wordt inge-
gaan op de relevante effectgroepen en de aanpak van de milieudisciplines, wordt deze scoping
toegepast en uitgewerkt. Indien tijdens de opmaak van het plan-MER blijkt dat bepaalde effec-
ten, die momenteel niet worden vermeld, eveneens kunnen optreden, wordt dit uiteraard mee
onderzocht in het plan-MER.

1.1.1 Onderzoeksniveau

Effecten gerelateerd aan de werkzaamheden hebben vaak een tijdelijk karakter en zijn sterk af-
hankelijk van de uitvoeringstechnische aspecten, inrichting werfzone, gebruikt materieel, ….
Deze effecten zijn dan ook typerend voor het onderzoek op projectniveau. Gezien momenteel
op planniveau deze gegevens niet gekend zijn en voor zover het tijdelijke effecten betreft, wor-
den effecten ten gevolge van de aanlegfase niet meegenomen op planniveau. Uitzondering
hierop zijn ingrepen die optreden tijdens de aanlegfase, maar aanleiding geven tot permanente
effecten (bvb bemaling).

1.1.2 Plankenmerken

De impact van voorliggend plan op het milieu situeert zich op drie vlakken:

- De realisatie van het plan impliceert een zeker direct ruimtebeslag. Dit ruimtebeslag
brengt een aantal milieueffecten met zich mee zoals het verlies van functies. Deze milieuef-
fecten zijn doorgaans definitief (gezien het ruimtebeslag doorgaans definitief is) en onafhan-
kelijk van het gebruik. Het ruimtebeslag ontstaat reeds tijdens de werken (= realisatie van
de aanwezigheid van de infrastructuur). Gezien voorafgaand en/of gelijktijdig met de uitvoe-
ring van het plan de aanwezige te saneren verontreinigingen worden gesaneerd en/of geo-
hydrologisch afgeschermd (waarvoor de aanwezige bebouwing dient gesloopt te worden
volgens de sloopvergunning gebouwen Bekaert site afgeleverd op 16 maart 2015) zal het
ruimtebeslag tgv de realisatie van voorliggend plan beperkt zijn.
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- De aanwezigheid van de nieuwe infrastructuur (en mogelijk ook het gebruik ervan) heeft
een invloed op de ruimtelijke samenhang van een gebied op diverse vlakken (ecologisch,
landschappelijk, verkeerskundig, …). Hierbij kan enerzijds een barrière ontstaan ten aan-
zien van aanwezige structuren, anderzijds kan de realisatie van het plangebied een verster-
king betekenen van bestaande structuren of een nieuwe verbinding realiseren. Deze effec-
ten worden ook wel netwerkeffecten genoemd.

- Het gebruik van nieuwe infrastructuur brengt verstoring van de omgeving met zich mee.
Deze verstoring is onder meer gerelateerd met emissies (geluid, lucht, licht, trillingen) van
voertuigen … en is daardoor in belangrijke mate afhankelijk van de intensiteit waarmee de
infrastructuur wordt gebruikt. Daarnaast is ook verstoring mogelijk tijdens de aanlegfase
(door de gebruikte werktuigen en uitvoeringstechnieken).

Elk van de clusters van milieueffecten omvat een aantal effectgroepen. Deze effectgroepen wor-
den in de ingreep-effectentabel (cfr. 8.2) aangehaald en besproken op hun relevantie rekening
houdende met de aard van het plan. Hierbij wordt er voor de duidelijkheid onderscheid gemaakt
tussen de relevantie tijdens de werken (aanlegfase) en de gebruiksfase. Tevens wordt aangege-
ven binnen welke discipline de effectgroepen relevant zijn.

1.1.3 Omgevingskenmerken

De omgevingskenmerken worden in kaart gebracht aan de hand van het voorkomen van zoge-
naamde bijzonder beschermde gebieden en bijzonder kwetsbare gebieden. Wat bedoeld wordt
met elk van deze elementen wordt hierna toegelicht en het voorkomen van deze gebieden
wordt besproken.

1.1.4 Bijzonder beschermde gebieden

Met de term ‘bijzonder beschermde gebieden’ worden de gebieden bedoeld zoals geformuleerd
in het Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van pro-
jecten onderworpen aan de milieueffectrapportage. De bijzondere bescherming duidt op een bij-
zondere waarde van het gebied en bijgevolg ook een bijzondere gevoeligheid ten aanzien van
ontwikkelingen in het gebied zelf of de (directe) omgeving.

In de onmiddellijke omgeving van het plangebied zijn volgende bijzonder beschermde gebieden
gelegen:

Tabel 1-1 Ligging plangebied t.a.v. bijzonder beschermde gebieden
Bijzonder beschermde gebieden Situering t.a.v. plangebied
natuurgebieden, natuurgebieden met weten-
schappelijke waarde en de ermee vergelijk-
bare gebieden, aangewezen op plannen van
aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen van
kracht in de ruimtelijke ordening (kaart 3);

Ter hoogte van het plangebied, aan de overzijde van
de Schelde is volgens het gewestplan natuurgebied
gelegen. Ten zuiden van het plangebied, langsheen
de Benedevliet is eveneens natuurgebied aangeduid
op het gewestplan.

een beschermd landschap, stads- of dorpsge-
zicht, monument of archeologische zone (kaart
9b);

Ten zuiden van het plangebied (ca. 140m) is het be-
schermd monument Vml Sint-bernardusabdij gelegen
(OA001036). In het zuiden grenst het beschermd mo-
nument ‘vml toegqngspoort … (OA002aan 369) het
plangebied

het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkom-
stig het decreet van 21 oktober 1997 betref-
fende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
(kaart 8);

Ter hoogte van het plangebied, aan de overzijde van
de Schelde is het VEN-gebied ‘De Vallei van de Bo-
ven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmon-
ding’ gelegen.
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de speciale beschermingszones overeenkom-
stig het decreet van 21 oktober 1997 betref-
fende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu
(kaart 8);

In het westen grenst het plangebied aan de Schelde,
als deel van het habitatirichtlijngebied ‘Schelde- en
Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent’
(BE2300006).
Aan de overzijde van de Schelde ter hoogte van het
plangebied is het vogelrichtlijngebied ‘Durme en de
middenloop van de Schelde’ (BE2301235) gelegen.

bosgebieden, valleigebieden, brongebieden,
overstromingsgebieden, agrarische gebieden
met ecologisch belang of ecologische waarde
en ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen
op plannen van aanleg en de ruimtelijke uit-
voeringsplannen van kracht in de ruimtelijke
ordening;

In het plangebied is geen overstromingsgebied gele-
gen, agrarisch gebied of bosgebied gelegen met eco-
logische waarde. Het plangebied is echter gelegen in
het valleigebied van de Schelde

de waterwingebieden en bijhorende bescher-
mingszones type I en II vastgesteld ter uitvoe-
ring van het decreet van 24 januari 1984 hou-
dende maatregelen inzake het grondwaterbe-
heer (kaart 5);

In het plangebied is geen waterwinning gelegen.

een gebied aangeduid overeenkomstig de
Conventie van Ramsar inzake watergebieden
van internationale betekenis;

Geen aanwezig in het plangebied en in de onmiddel-
lijke omgeving

een beschermd duingebied of voor het duinge-
bied belangrijk landbouwgebied zoals aange-
geven ter uitvoering van het decreet van 14 juli
1993 houdende maatregelen tot bescherming
van de kustduinen.

Geen aanwezig in het plangebied en in de onmiddel-
lijke omgeving

1.1.5 Bijzonder kwetsbare gebieden

De aanwezigheid van bijzonder beschermde gebieden geeft weliswaar een idee van belangrijke
te beschermen waarden, maar geeft vaak onvoldoende de kwetsbaarheid van een gebied weer.
De kwetsbaarheid van een gebied is echter in belangrijke mate bepalend voor de te verwachten
milieueffecten. De kwetsbaarheid wordt hier gekarakteriseerd aan de hand van beschikbaar
kaartmateriaal, dat een ruwe indicatie hiervan geeft. Gezien dit een eerder ruwe werkwijze is
die de specifieke eigenheid van het gebied onvoldoende in rekening brengt, wordt er uitgegaan
van het voorzorgsbeginsel op dit vlak. Dit betekent dat – als er twijfel is over de kwetsbaarheid
– er wordt uitgegaan van een ‘worst case’ inschatting van de kwetsbaarheid.

Onder ‘bijzonder kwetsbare gebieden’ worden bijgevolg deze gebieden begrepen die gevoe-
lig zijn voor ingrepen ter hoogte van het gebied en/of de nabije omgeving. Onderstaande tabel
geeft de bijzonder kwetsbare gebieden weer in de nabijheid van het plangebied.
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Tabel 1-2 Ligging plangebied t.a.v. bijzonder kwetsbare gebieden

Bijzonder kwetsbare gebieden Situering t.a.v. plangebied
Recent overstroomde gebieden (kaart 5) In het plangebied zijn geen recentelijk overstroomde

gebieden gelegen.
(Open) gerangschikte waterloop (kaart 5) Het plangebied grenst aan de bevaarbare waterloop

Zeeschelde - Beneden-Zeeschelde
Ten zuiden van het plangebied op ca. 155m is de be-
vaarbare waterloop 'Benedenvliet - Bovenvliet - Grote
Struisbeek - Mandoursebeek'

Drainageklasse f, g, h of i (bodemkaart 6a) Het plangebied en omgeving bevindt zich op antropo-
gene gronden.

Overstromingsgevoelige gebieden (watertoets-
kaart 5)

Er komt geen overstromingsgevoelig zone voor in het
plangebied.

Waardevolle of zeer waardevolle gebieden
(BWK kaart 7)

In het zuiden en noorden grenst het plangebied aan
zeer waardevolle complexen volgens de BWK.

Relictzones en ankerplaatsen In het noorden grenst het plangebied aan de relict-
zone ‘Polder van Hemiksem en Schelle (R10083).
Ter hoogte van het plangebied, aan de overzijde van
de Schelde is de relictzone ‘Scheldevallei van Den-
dermonde tot Kruibeke’ (R14001) en ankerplaats
‘Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde’
(A40024) gelegen.
Ten zuiden van het plangebied, op ca. 160m is de re-
lictzone ‘Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en rand-
gemeenten’ (R10082) gelegen.

Woonconcentraties (Kaart 2 en 3) In het oosten grenst het plangebied aan de woningen
van de kern van Hemiksem

Landbouwgronden met een hoge of zeer hoge
waardering (landbouwtyperingskaart) of aan-
geduid als herbevestigde agrarische gebieden
(kaart 11)

Het plangebied kent een zeer lage waardering.

1.2 Ingreep-effectenanalyse

De doelstelling van het plan-MER bestaat erin om de milieueffecten van de planologische her-
bestemming van het industriegebied langsheen de Schelde te Hemiksem in kaart te brengen en
om hierbij de randvoorwaarde en inrichtingsprincipes te formuleren voor de opmaak van het
RUP. Op basis van de planbeschrijving kan worden nagegaan welke ingrepen relevant zijn en
welke mogelijke directe en indirecte effecten deze ingrepen met zich meebrengen. Dit resulteert
in onderstaand ingreep-effectenschema. Zoals hoger vermeld worden de effecten in de uitvoe-
ringsfase niet opgenomen in onderstaande ingreep-effectenanalyse.
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Cluster Effectgroep Aanlegfase Gebruiks-
fase

Bespreking relevantie Relevante
milieudiscipline

Direct
ruimtebe-
slag

Direct ruimtebe-
slag

niet relevant (relevant) Relevant gezien de ontwikkeling van het plangebied steeds gepaard gaat met ruimte-inname. De ef-
fecten tgv het ruimtebeslag treden reeds op tijdens de aanlegfase en zijn definitief bij aanvang van de
gebruiksfase. Het definitief ruimtebeslag kan in principe zorgen voor ecotoopinname of inname van
andere functies, wijziging van het bodemprofiel en kan eveneens een impact hebben op het functione-
ren van het watersysteem (bvb bij inname bergingscapaciteit, verhoogde afstroom hemelwater, …).
Gezien voorafgaand en/of gelijktijdig met de uitvoering van het plan de aanwezige te saneren veront-
reinigingen worden gesaneerd en/of geohydrologisch afgeschermd waarvoor de aanwezige bebou-
wing dient gesloopt te worden (sloopvergunning reeds afgeleverd) wordt de effectengroep direct ruim-
tebeslag als beperkt relevant beschouwd.
Naast ruimtebeslag door het plangebied is er ook tijdelijk ruimtebeslag tijdens de werken door de stoc-
kage van materialen, werfzones, ... dit wordt op planniveau niet mee beoordeeld.

(Water
Fauna en flora
Landschap, bouwkun-
dig erfgoed en archeo-
logie
Mens (incl mobiliteit)
Bodem)

Wijziging
ruimtelijke
samen-
hang

Wijziging van
verbindingen
Wijziging
structuur

niet relevant relevant De realisatie van het plan heeft een invloed op de ruimtelijke samenhang, zowel wat betreft barrière-
werking als wat betreft versterking en realiseren van nieuwe verbindingen. Afhankelijk van het terrein-
profiel zal verticale structuur eveneens relevant zijn.
Tijdelijke omleidingen en (weg)onderbrekingen kunnen tijdens de aanlegfase een invloed hebben op
de ruimtelijke samenhang. Deze tijdelijke effecten worden op planniveau niet mee beoordeeld.
De realisatie van het plan kan ook effect hebben op de ruimtelijke structuur, bijvoorbeeld door de ste-
delijke ruimtelijke structuur, recreatieve en ecologische te versterken of door de open ruimte structuur
te wijzigen.  Deze effecten worden mee beoordeeld.

Water
Fauna en flora
Landschap, bouwkun-
dig erfgoed en archeo-
logie
Mens (incl mobiliteit)

Verstoring Geluidsversto-
ring

niet relevant relevant T.a.v. de geplande bestemmingswijzigingen wordt het huidige geluidsklimaat in beeld gebracht en
wordt de impact van bijkomende geluidsbelasting tgv verkeersgenererende functies en geplande acti-
viteiten begroot. Tijdens de werken treedt mogelijk geluidsverstoring op door het gebruik van machi-
nes ea. Dit is een tijdelijk effect en wordt op planniveau niet mee beoordeeld.

Geluid
Fauna en flora
Mens (incl mobiliteit)

Trillingshinder niet relevant niet relevant Tijdens de werken kan trillingshinder optreden. Dit hangt evenwel af van de uitvoeringstechnieken en
is hoogstwaarschijnlijk slechts zeer lokaal en tijdelijk relevant. Deze tijdelijke effecten worden op plan-
niveau niet mee beoordeeld

Geluid

Luchtverontreini-
ging

niet relevant relevant T.a.v. de geplande bestemmingswijzigingen wordt de huidige luchtkwaliteit in beeld gebracht en wordt
de impact van bijkomende emissies (o.a. t.g.v. verkeersgenererende functies) begroot.
De mogelijke luchtverontreiniging ten gevolge van het gebruik van machines tijdens de werken wordt
als verwaarloosbaar klein beschouwd en niet mee beoordeeld op planniveau.

Lucht
Mens (incl mobiliteit)

Lichthinder niet relevant (relevant) Tijdens de gebruiksfase kan lichthinder mogelijk optreden, bvb straatverlichting. Dit wordt echter sterk
bepaald wordt door de technische aspecten van de verlichting.  Anderzijds ligt er aangrenzend aan het

Fauna en flora
Mens (incl mobiliteit)
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plangebied aan de overzijde van de Schelde een Vogelrichtlijngebied.  Relevantie zal m.a.w. blijken uit
de effectenbeoordeling binnen de discipline fauna en flora.
Tijdens de werken is lichthinder mogelijk relevant. Dit hangt evenwel af van de uitvoering en is hoogst-
waarschijnlijk slechts zeer lokaal en tijdelijk relevant. Dit tijdelijk effect wordt niet meegenomen op
planniveau.

Visuele versto-
ring

niet relevant relevant De ontwikkeling van het plangebied kan visuele verstoring met zich meebrengen.
Visuele verstoring tijdens de werken is van tijdelijke aard en wordt bijgevolg niet beoordeeld op plan-
niveau.

Landschap, bouwkun-
dig erfgoed en archeo-
logie
Mens (incl mobiliteit)

Verstoring van
het hydrologisch
en hydraulisch
systeem

relevant relevant Tijdens de gebruiksfase kan een invloed optreden op het watersysteem (bvb afstromen hemelwater,
grondwaterverontreiniging, …)
Tijdens de aanlegfase is gezien de geplande sanering geen  bemaling mogelijk zodat geen verstoring
van het watersysteem kan optreden tgv de bemaling.

Water

(Fauna en flora

Landschap, bouwkun-
dig erfgoed en archeo-
logie)
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Niet alle weergegeven effectgroepen zijn in dezelfde mate relevant. Effecten gerelateerd aan de
werkzaamheden hebben vaak een tijdelijk karakter en zijn sterk afhankelijk van de uitvoerings-
techniek. Gezien op dit planniveau geen gegevens gekend zijn met betrekking tot de concrete
uitvoeringswijze en voor zover het tijdelijke effecten betreft, worden deze niet meegenomen op
planniveau. Uitzondering hierop vormen de ingrepen die aanleiding geven tot permanente effec-
ten (bvb definitieve ruimte-inname). Deze effecten worden wel relevant geacht op planniveau.

Tabel 1-3. Aandachtspunten per milieudiscipline

Discipline Aandachtspunten
Mobiliteit Evaluatie van de ontsluitingsmogelijkheden en interne bereikbaarheid

Evaluatie van het verkeersgenerend effect van de ontwikkeling van het plange-
bied
Evaluatie van de begrootte parkeervoorzieningen ifv de parkeerbehoefte
Evaluatie van de cumulatieve effecten van de verschillende planonderdelen en
met ontwikkelingen in de onmiddellijke omgeving

Geluid Evaluatie impact verkeersgenerend effect op geluidsklimaat langsheen ontslui-
tingswegen en nabijgelegen woningen (doorvertaling naar discipline mens)
Wijziging geluidsklimaat in woonkern en ecologisch waardevolle gebieden in-
dien deze aanwezig zijn (wordt geïntegreerd binnen de discipline mens en fauna
en flora).

Lucht Evaluatie impact verkeersgenerend effect op luchtklimaat langsheen ontslui-
tingswegen en in woonkern (wordt geïntegreerd binnen de discipline mens).
Evaluatie impact gebouwen op luchtklimaat in onmiddellijke omgeving

Bodem Wijziging bodemkwaliteit Wijziging terreinprofiel en grondverzet
Water Impact op structuurkwaliteit waterlopen

Impact op grond- en oppervlaktewaterkwaliteit
Impact wijziging verharde oppervlakte op grond- en oppervlaktewatersysteem –
suggesties voor inrichting regenwater, infiltratie- en bufferbekken

Fauna en flora Verstoring door emissies (geluid, lucht, licht)
Inrichting infiltratie- en bufferbekken
Impact op vogel- en habitatrichtlijngebied overzijde Schelde
Impact ecologische verbindingen en structuur op provinciaal niveau

Landschap, bouw-
kundig erfgoed en
archeologie

Wijziging landschapstructuur, -samenhang
Wijziging perceptie en belevingswaarde op meso- en macroschaal
Aantasting erfgoedwaarde (oa abdijsite)
Wijziging perceptie en belevingswaarde op microschaal
Afwerking, hoogte en architectuur van de gebouwen, overgang naar omliggende
landschap
Wijziging verticale landschappelijke structuur afhankelijk van gekozen terrein-
profiel

Mens – ruimtelijke
aspecten

Winst woon-, handel-, kantoor- en zorgfunctie ipv braakliggend terrein tijdens of
na sanering
Verstoring tgv verkeersgenererende werking en emissies (geluid, lucht, licht)
Hinder en veiligheid (leefkwaliteit) van woningen nabij plangebied
Wijziging belevingswaarde
Afwerking, hoogte en architectuur van de gebouwen



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 2
Pagina 16 van 224

1.3 Relevante milieudisciplines

Op basis van de ingreep-effectenanalyse, de bijzonder beschermde en kwetsbare gebieden
worden volgende milieudisciplines relevant geacht en die een volwaardige uitwerking van de
discipline vergen:

mobiliteit
geluid
lucht
bodem
grondwater
oppervlaktewater
fauna en flora
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
mens – ruimtelijke aspecten

De coördinator zal erover waken dat ook het aspect licht en klimaat in voldoende mate aan bod
komt. Het aspect licht zal worden behandeld in de discipline mens ruimtelijke aspecten en de
discipline fauna en flora (verstoring). Het aspect klimaat zal – waar relevant – binnen de ver-
schillende disciplines aan bod komen (zogenaamde klimaatreflex).

1.4 Indeling per discipline

Elke discipline wordt als volgt opgebouwd:
Afbakening studiegebied
Beschrijving referentiesituatie

Huidige situatie
Beschrijving toekomstige situatie na saneringswerken
Geïntegreerd ontwikkelingsscenario

Effectbeschrijving en -beoordeling
Tov toekomstige situatie na saneringswerken

Tov de juridisch planologische situatie
Tov ontwikkelingsscenario

Milderende maatregelen en aanbevelingen
Synthese
Leemten in kennis
Voorstellen inzake monitoring

1.4.1 Afbakening studiegebied

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het studiegebied. Het plangebied
is het gebied waarvoor een herbestemming wordt vooropgesteld. Het studiegebied is ruimer en
omvat het volledige gebied tot waar de milieueffecten van de vooropgestelde ingrepen zich
(kunnen) voordoen. Het studiegebied is afhankelijk van de beschouwde discipline en wordt voor
elke discipline afzonderlijk bepaald.

1.4.2 Beschrijving referentiesituatie

Drie situaties worden als referentiesituatie beschouwd, met name de huidige situatie (feitelijke
situatie en juridisch planologische situatie), de toekomstige situatie na saneringswerken en een
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toekomstige situatie die zich ongeacht (de impact van) het realiseren van de bestemmingswijzi-
gingen - naar verwachting - zal voordoen, het zogenaamde geïntegreerd ontwikkelingsscenario
(zie geplande ontwikkelingen hoofdstuk 6). Het geïntegreerd ontwikkelingsscenario bevat een
impliciete beoordeling van het nulalternatief.
Voor de beschrijving van de huidige situatie worden de elementen samengebracht uit het voor-
bereidend onderzoek aangevuld met informatie uit andere studies en informatie verzameld tij-
dens een terreinbezoek. De beschrijving spitst zich toe op de elementen die relevant zijn voor
de effectenbeoordeling op planniveau. De milieueffecten zullen worden onderzocht ten opzichte
van de situatie na de sanering van het plangebied, ervan uitgaande dat de sanering werd uitge-
voerd volgens het geldende wetgevend kader. Gezien de effectieve saneringstechniek op van-
daag nog onderwerp uitmaakt van verder onderzoek wordt als worst case aangenomen dat het
terrein wordt afgedekt en de vervuilde gronden worden ingekapseld. In realiteit is een minder
drastisch scenario eventueel mogelijk, waarbij niet alle gronden zouden worden afgedekt. Voor-
liggend plan-MER gaat uit van een gesaneerde situatie volgens een worst-case scenario.

1.4.3 Effectvoorspelling en –beoordeling

De methodologie wordt verderop voor elke milieudiscipline verder toegelicht in de desbe-
treffende disciplines. Belangrijk is dat de onderbouwing van de resultaten transparant is.
Dit betekent dat de toetsingscriteria duidelijk gedefinieerd zijn en dat de evaluatie van de
effecten gebaseerd is op een duidelijk omschreven waardering. Hierbij worden de effec-
ten zowel ten opzichte van de toekomstige situatie na saneringswerken , ten opzichte van
de juridisch planologische situatie, als ten opzichte van het ontwikkelingsscenario be-
paald.

Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de
significantie gemotiveerd. Deze motivering is waar mogelijk kwantitatief onderbouwd.

De beoordeling van de milieueffecten gebeurt systematisch (aan elk effect wordt een significan-
tieoordeel toegekend), onderbouwd (aan de hand van meer specifieke criteria per discipline/ef-
fectgroep) en op een uniforme wijze. Volgende terminologie en codering wordt gebruikt in de
significantiebepaling:

Aanzienlijk negatief (---);
Negatief (--);
Beperkt negatief (-);
Verwaarloosbaar of geen effect (0);
Beperkt positief (+);
Positief (++);
Aanzienlijk positief (+++).

Bij de beoordeling ten opzichte van de toekomstige situatie na saneringswerken wordt eerst per
effectgroep een algemene effectbeoordeling gegeven voor ontwikkeling van het gehele plange-
bied. Vervolgens wordt per deelgebied en per effectgroep een beoordeling gegeven. De rele-
vantie van deze opdeling zal per discipline worden geduid bij de methodologie van de respectie-
velijke disciplines. De deelgebieden die hierbij onderscheiden worden zijn: deelgebied ‘Cluster
Armenpoort (1); Steenbakkerijstraat (2), Site Bekaert. (3a+3b) (cfr. 4.6 werkhypothese). Daar-
naast wordt indien relevant ook een aparte beoordeling gegeven voor de uiterste varianten van
het terreinprofiel (terreinprofiel 1 en terreinprofiel 2) (cfr. 4.5 onderzoeksvragen).

1.4.4 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Het luik ‘milderende maatregelen en aanbevelingen’ omvat een opgave van alle relevante maat-
regelen ter voorkoming of ter vermindering van negatieve effecten (=milderende maatregelen)
of ter bevorderen van positieve effecten (=aanbevelingen). Deze milderende maatregelen zijn
suggesties om de milieu-impact te minimaliseren door een aangepaste concretisering van het
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plan. Een aantal milderende maatregelen zullen vertaald worden in het RUP (stedenbouwkun-
dige voorschriften). Het MER geeft in de mate van het mogelijke aan welke elementen dienen
vertaald te worden in het RUP en welke milderende maatregelen op een andere manier dienen
te worden geconcretiseerd.
Milderende maatregelen krijgen enig dwingend karakter indien er sprake is van (zeer) signifi-
cant negatieve effecten (significantie -- tot ---).

Voor de formulering van milderende maatregelen zal onder meer gesteund worden op de me-
thodiek zoals weergegeven in de ‘Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met
het oog op een verduidelijking en betere doorwerking ervan’ (2012).

In het hoofdstuk integratie en eindsynthese wordt een overzichtstabel opgenomen met de ver-
schillende milderende maatregel en waar de maatregel zal/kan doorwerken (bijvoorbeeld in het
RUP, vergunningsniveau, …).

Figuur 1-1: onderscheiden types van maatregelen (in functie van het doorwerkingsniveau)1

1.4.5 Synthese

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

1.4.6 Leemten in de kennis

Per discipline wordt aangegeven welke de leemten in de kennis zijn waarmee de deskundigen
worden geconfronteerd. Deze leemten worden ingedeeld volgens:

Leemten met betrekking tot het project (bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende gegevens
inzake de plankenmerken).
Leemten met betrekking tot de inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende informatie inzake omge-
vingskenmerken).
Leemten met betrekking tot de methode en het inzicht (bijvoorbeeld onvoldoende kennis in
dosis-effectrelaties).

1 Bron: Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met het oog op een verduidelijking en betere doorwerking
ervan (2012), Antea iof LNE, afd. MNE, dienst MER.
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1.4.7 Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie

Per discipline wordt nagegaan of er verdere opvolging van een milieueffect wenselijk is onder
de vorm van monitoring of postevaluatie.

1.5 Interdisciplinaire gegevensoverdracht

Rekening houdend met de relevante effectgroepen op planniveau en de onderlinge wisselwer-
king en gegevensoverdracht tussen de verschillende disciplines, kan onderstaande interactie
afgeleid worden.

Tabel 1-4: Overzicht van de gegevensoverdracht tussen de disciplines

Discipline Gegevens Gegevensoverdracht naar

Mobiliteit Verkeersontsluiting Mens – ruimtelijke aspecten
Verkeersgenererend karakter Geluid, lucht, mens – ruimtelijke aspec-

ten
Geluid Geluidsimmissies in natuurgebie-

den
Fauna en flora (verstoring)

Geluidsimmissies ter hoogte van
bewoning

Mens

Lucht Luchtimmissies in natuurgebie-
den

Fauna en flora (verstoring)

Luchtimmissies thv bewoning Mens
Bodem Profielwijziging Grondwater

Wijziging bodemkwaliteit Grondwater, fauna en flora
Grondwater Optreden van verdroging/vernat-

ting
Oppervlaktewater, fauna en flora

Wijziging grondwaterkwaliteit Oppervlaktewater, bodem, fauna en
flora

Oppervlaktewater Wijziging waterkwantiteit Grondwater, fauna en flora
Wijziging waterkwaliteit Fauna en flora
Wijziging structuurkwaliteit Fauna en flora, landschap

Fauna en flora Ecotoopwijziging Landschap
Versnippering Landschap

Landschap Wijziging perceptieve kenmerken Mens
Mens Wijziging ruimtelijke kwaliteit en

hinder
Fauna en flora
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2 Discipline mobiliteit

2.1 Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied omvat alle wegen waarop de ontwikkelingen voor een significante wijziging in
de verkeersintensiteiten kunnen zorgen. Dit omvat de N148, maar ook de belangrijke verbindin-
gen tussen deze N148 en de A12. Dit zijn de Steenwinkelstraat en de Kleidaallaan – Cleydael-
laan. In de kern van Hemiksem gaat het vooral om de Abdijstraat, de Delvauxstraat en de
Saunierlei. De directe ontsluiting van het gebied is ook relevant en verloopt o.a. via de Nijver-
heidsstraat en de Scheldestraat.

Figuur 2-1 Studiegebied
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2.2 Beschrijving van de referentiesitueatie

2.2.1 Methodologie

De huidige situatie wordt besproken voor de verschillende vervoerswijzen, aan de hand van re-
levante planningsdocumenten zoals het intergemeentelijke mobiliteitsplan Rupelstreek en Aart-
selaar, beschikbare voorstudies zoals het masterplan en waarnemingen op terrein.

2.2.2 Wegeninfrastructuur

2.2.2.1 Wegencategorisering

In het intergemeentelijke mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar wordt aangegeven dat een
kamstructuur instaat voor de ontsluiting van de betrokken gemeenten. Vanaf de A12 (primaire
weg type I) takken 3 intergemeentelijke ontsluitingswegen af. Voor onderhavige plangebied is
vooral de meest noordelijke, Cleydaellaan – Kleidaallaan – Bouwerijstraat, relevant.

De implementatie van de kamstructuur vereist, volgens het intergemeentelijke mobiliteitsplan
een downgrading van de N148. Om doorgaand verkeer op de N148 te vermijden dienen “filters”
(of weerstanden) geplaatst te worden op de N148, op de delen tussen de takken. Deze filters
kunnen op verschillende manieren uitgevoerd worden.

Figuur 2-2: Wegencategorisering intergemeentelijke mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar

Voorlopig beschikt Hemiksem niet over een eigen gemeentelijk mobiliteitsplan. Het interge-
meentelijke plan wordt door de GBC (10/02/2014) als te weinig specifiek ervaren om hier als
gemeente mee om te gaan. Vandaar dat de gemeente ervoor koos om via spoor 2 het mobili-
teitsplan te vernieuwen.
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2.2.2.2 Infrastructuur

Vanaf de hogere wegenstructuur is vooral de Cleydaellaan – Kleidaallaan relevant als ontslui-
tingsweg. Deze as kent een 1x2-profiel met een dubbelrichtingsfietspad aan de zuidzijde. De
maximumsnelheid bedraagt hoofdzakelijk 50km/u. Er zijn op verschillende locaties verkeerslich-
tengeregelde kruispunten.

Figuur 2-3: Cleydaellaan – Kleidaallaan: links: buiten de bebouwing, rechts: in de bebouwde zone

De Kleidaallaan gaat net voor de spoorwegovergang over in de Bouwerijstraat. Deze is verbon-
den met de N148 via de Abdijstraat, de Delvauxstraat en Saunierlei. De Bouwerijstraat beschikt
over een 1x2 profiel, met een enkelrichtingsfietspad vanaf de Europalaan richting Kleidaallaan.

Op het kruispunt Bouwerijstraat x Statieplaats (ter hoogte van de spoorwegovergang) geldt
voorrang van rechts. Hier zijn verschillende voorsorteerstroken voorzien.

Figuur 2-4: Bouwerijstraat

De Abdijstraat is een vrij smalle straat met een 1x2 profiel. De aansluiting met de N148 is met
verkeerslichten geregeld.

De Delvauxstraat is eveneens een relatief smalle woonstraat met een 1x2 profiel. De aanslui-
ting met de N148 is voorrangsgeregeld en ligt tegenover de vroegere hoofdtoegang van Be-
kaert.

Figuur 2-5: Links: Abdijstraat, rechts: Delvauxstraat
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De N148-Heuvelstraat is de belangrijkste noordzuidgerichte weg in Hemiksem. Deze gewest-
weg heeft een 1x2 profiel met aanliggende fietspaden en smalle voetpaden. Het is een voor-
rangsroute, behalve aan het verkeerslichtengeregelde kruispunt met de Abdijstraat.

Figuur 2-6: N148

De Nijverheidsstraat vormt de ontsluitingsweg voor onder andere de Sint-Bernardusabdij en het
Depot Deluxe (zie verder). Deze straat heeft een 1x2 profiel zonder fietspaden. Het kruispunt
met de N148 ligt dicht bij de verkeerslichten aan de Abdijstraat, maar is niet in de verkeerslich-
tenregeling opgenomen.

De Hoogstraat vormt een verbinding tussen de Nijverheidsstraat en de N148 die onder andere
door de bus gebruikt wordt.

Figuur 2-7: links: Nijverheidsstraat, rechts: Hoogstraat

De Steenbakkerijstraat is een smalle woonstraat met enkelrichtingsverkeer vanaf de Schelleak-
ker richting de N148.

Figuur 2-8: Steenbakkerijstraat
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2.2.3 Openbaar vervoer

2.2.3.1 Bus

Het plangebied wordt door meerdere buslijnen ontsloten via een 5-tal relevante bushaltes. De
meeste buslijnen hebben een noord-zuid verbinding via de N148.

Haltes Delvauxstraat en Nijverheidsstraat ligt pal langs deelgebied 3b ‘ontwikkeling site Be-
kaert’. Voor deelgebied 3a is dit ongeveer 300m. Voor deelgebied 2 ‘Steenbakkerijstraat’ ligt
halte Steenbakkerijstraat op circa 50m. Halte Nijverheidsstraat ligt op ongeveer 550m van deel-
gebied 1 ‘cluster Armenpoort’.

Lijnnr. Traject Bediening Relevante halte
1 Hemiksem - Hoboken -

Eilandje
3/u Nijverheidsstraat (eindhalte), Delvaux-

straat, Station
298 Boom - Niel - Berchem In functie van scholen Delvauxstraat, Station
133 Kontich scholen - Aart-

selaar - Schelle
In functie van scholen Delvauxstraat, Steenbakkerijstraat,

Scheldestraat
295 Boom - Predikherenvel-

den - Niel - Antwerpen
Sint-Jansvliet

2/u Delvauxstraat, Steenbakkerijstraat,
Scheldestraat

290 Boom - Niel - Antwer-
pen Rooseveltplaats

2/u Delvauxstraat, Steenbakkerijstraat,
Scheldestraat

291 Boom - Niel - Antwer-
pen Sint-Jansvliet

Bediening in spitsen Delvauxstraat, Steenbakkerijstraat,
Scheldestraat

508 Snelbus Mechelen -
Rumst - Aartselaar -
Schelle

Bediening in spitsen Delvauxstraat, Steenbakkerijstraat,
Scheldestraat
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Figuur 2-9: Uitsnede netplan De Lijn

Recent werd een initiatief aangekondigd om een waterbus in te zetten op de Schelde, voor
woon- en werkverkeer van en naar de haven. In Antwerpen komen er drie lijnen: een stadslijn
voor verkeer van linker- naar rechteroever, een havenlijn voor verkeer van centrum naar haven
en een regiolijn voor verkeer vanuit het zuiden (Hemiksem, Schelle, ...). Dit zou bijdragen aan
de multimodale ontsluitingsmogelijkheden van de regio en zo de autoafhankelijkheid doen afne-
men.
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2.2.3.2 Trein

Hemiksem beschikt over een treinstation langs lijn 52 Antwerpen – Boom – Puurs. Het station
van Hemiksem wordt 1 keer per uur bediend per richting. Dit wordt aangevuld met enkele piek-
treinen, ’s ochtends richting Antwerpen (2x), ’s avonds richting Puurs (2x). Er is geen weekend-
bediening.

De treinhalte ligt op 200m wandelafstand van de N148-Heuvelstraat. Deelgebied 1 ligt het verst
van de treinhalte, op ongeveer 850m wandelafstand.

Figuur 2-10: Uittreksel netplan NMBS
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2.2.3.3 Functioneel Fietsroutenetwerk

In het intergemeentelijke mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar wordt volgende fietsroute-
netwerk voorgesteld. De N148 vormt hierin een belangrijke hoofdfietsas, met verbindingsassen
via o.a. de Kleidaallaan, de Delvauxstraat, de Callebeekstraat en de route langs de Beneden-
vliet. Ook langs de Schelde is er een verbindingsas, die men ten noorden van de Callebeek-
straat wenst te onderzoeken op haalbaarheid. Hierbij moet opgemerkt worden dat het jaagpad
in beheer van W&Z is en niet automatisch als fietsverbinding dienst doet.
Er wordt een fietssnelweg gepland langs de spoorlijn 52. Deze verloopt via Hemiksem.

Figuur 2-11: Uitsnede fietsroutenetwerk intergemeentelijke mobiliteitsplan Rupelstreek en Aartselaar

2.2.3.4 Fietsinfrastructuur

De N148 beschikt voornamelijk over aanliggende, verhoogde fietspaden in enkelrichting, die
smaller zijn dan de richtlijnen van het Fietsvademecum.

De Bouwerijstraat beschikt over deels vrijliggende, verhoogde enkelrichtingsfietspaden. Deze
gaan over in één dubbelrichtingsfietspad langs de Kleidaallaan.
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2.2.4 Gebruik van het netwerk

2.2.4.1 Doorsnedetelling 2012

In de week van 17 oktober 2012 tot en met 2 november 2012 werd door middel van slangtellin-
gen een inzicht verkregen in de huidige hoeveelheid verkeer op locaties:

Telpunt 1:  Sint-Bernardsesteenweg – N148
Telpunt 2: Kleidaallaan
Telpunt 3: Steenwinkelstraat
Telpunt 4:  Nijverheidsstraat

Figuur 2-12: Locatie telpunten 2012

Er wordt onderscheid gemaakt tussen 4 klassen voertuigen:

1e klasse:  Motoren
2e klasse: Personenauto’s en bestelwagens
3e klasse: Kleine vrachtwagen, autobussen en personenauto’s met aanhangwagen
4e klasse:  Vrachtwagen met oplegger of aanhanger en verlengde autobussen.

Telpunt 1

Telpunt 4
Telpunt 2

Telpunt 3
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Telpunt 1: Sint – Bernardsesteenweg – N148

In onderstaande tabel worden de gegevens weergegeven voor het verkeer op de Sint-Bernard-
sesteenweg richting Fabiolalaan en richting Bosstraat. Er wordt een onderscheid gemaakt tus-
sen de gemiddelde intensiteiten van een werkdag, zaterdag en zondag.

Tabel 2-1: Intensiteiten Sint-Bernardsesteenweg
RICHTING FABIOLALAAN

Werkdag Zaterdag Zondag
Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 4976 4675 3401
Drukste uur 17u -18u 11u – 12u 17u - 18
Intensiteit drukste uur (mvt) 537 394 274

RICHTING BOSSTRAAT
Werkdag Zaterdag Zondag

Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 5370 4794 3504
Drukste uur 8u – 9u 14u – 15u 17u – 18u
Intensiteit drukste uur (mvt) 447 408 326

Onderstaande grafieken geeft het verloop van de intensiteit doorheen de dag weer, per uur en
per type dag.

Figuur 2-13: Verloop intensiteiten doorheen de dag, Sint-Bernardsesteenweg
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Ook de gemiddelde voertuigverdeling van verkeer kan uit de telgegevens afgeleid worden. Zo-
wel tijdens de week als in het weekend rijden er hoofdzakelijk personenwagens op de Sint-Ber-
nardsesteenweg (beide richtingen). Tijdens het weekend neemt het aandeel personenwagens
nog verder toe.

Tabel 2-2: Voertuigverdeling Sint Bernardsesteenweg
RICHTING FABIOLALAAN

Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht
Werkdag 3% 93% 4% 0%
Weekend 2% 95% 2% 1%

RICHTING BOSSTRAAT
Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht

Werkdag 3% 92% 4% 1%
Weekend 2% 95% 2% 1%

Telpunt 2: Kleidaallaan

In onderstaande tabel worden de gegevens weergegeven voor het verkeer op de Kleidaallaan weergege-
ven.

Tabel 2-3: Intensiteiten Kleidaallaan
RICHTING ZINKVALSTRAAT

Werkdag Zaterdag Zondag
Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 6366 5628 4322

Drukste uur 7u – 8u 13u – 14u 13u – 14u
Intensiteit drukste uur (mvt) 696 453 408

RICHTING KERKENEINDE
Werkdag Zaterdag Zondag

Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 6384 5679 4636
Drukste uur 17u – 18u 16u – 17u 17u – 18u
Intensiteit drukste uur (mvt) 677 445 385

Onderstaande grafiek geeft het verloop van de intensiteit doorheen de dag weer, per uur en per
type dag.
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Figuur 2-14: Verloop intensiteiten doorheen de dag, Kleidaallaan

Onderstaande tabel geeft de verdeling van het verkeer op de Kleidaallaan weer per richting. Het
aandeel vrachtverkeer blijft voor beide richtingen, tijdens weekdagen, beperkt tot 6% (Zware
vracht + Lichte vracht). Tijdens het weekend daalt dit aandeel nog tot 1 à 2%.

Tabel 2-4: Voertuigverdeling Kleidaallaan
RICHTING ZINKVALSTRAAT

Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht
Werkdag 2% 92% 4% 2%
Weekend 1% 97% 2% 0%

RICHTING KERKENEINDE
Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht

Werkdag 2% 92% 4% 2%
Weekend 2% 97% 1% 0%

Telpunt 3: Steenwinkelstraat

In onderstaande tabel worden de gegevens weergegeven voor het verkeer op de Steenwinkelstraat rich-
ting Kelderijlei.

Tabel 2-5: Intensiteiten Steenwinkelstraat
RICHTING KELDERIJLEI

Werkdag Zaterdag Zondag
Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 2931 2894 2092

Drukste uur 17u – 18u 10u – 11u 13u – 14u
Intensiteit drukste uur (mvt) 309 237 174

RICHTING CAPUCIENENDREEF
Werkdag Zaterdag Zondag

Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 3027 2844 1985
Drukste uur 7u – 8u 14u – 15u 13u – 14u
Intensiteit drukste uur (mvt) 332 256 163

Onderstaande grafiek geeft het verloop van de intensiteit doorheen de dag weer, per uur en per
type dag.
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Figuur 2-15: Verloop intensiteiten doorheen de dag, Steenwinkelstraat

De gemiddelde voertuigverdeling van verkeer staan weergegeven in onderstaande tabel. Zowel tijdens
de week als in het weekend rijden er hoofdzakelijk personenwagens op de Steenwinkelstraat (beide
richtingen). Tijdens het weekend neemt het aandeel personenwagens nog verder toe.

Tabel 2-6: Voertuigverdeling Steenwinkelstraat
RICHTING KELDERIJLEI

Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht
Werkdag 2% 92% 4% 2%
Weekend 1% 95% 3% 1%

RICHTING CAPUCIENENDREEF
Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht

Werkdag 2% 93% 4% 1%
Weekend 1% 96% 2% 1%

Telpunt 4: Nijverheidsstraat

In onderstaande tabel worden de gegevens weergegeven voor het verkeer op de Nijverheidsstraat rich-
ting Kruishoevewijk.
Op een werkdag blijkt de intensiteit het hoogst tussen 11u en 12u, op zaterdag is dit tussen 10u
en 11u en op zondag tussen 17u en 18u.
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Tabel 2-7: Intensiteiten Nijverheidsstraat
RICHTING KRUISHOEVEWIJK

Werkdag Zaterdag Zondag
Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 255 116 91

Drukste uur 11u – 12u 10u – 11u 17u – 18u
Intensiteit drukste uur (mvt) 28 30 13

RICHTING HEEMUSEUM
Werkdag Zaterdag Zondag

Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 249 111 86
Drukste uur 8u – 9u 9u – 10u 15u – 16u
Intensiteit drukste uur (mvt) 32 24 12

Onderstaande grafiek geeft het verloop van de intensiteit doorheen de dag weer, per uur en per
type dag.

Figuur 2-16: Verloop intensiteiten doorheen de dag, Nijverheidsstraat

Onderstaande tabel geeft de verdeling van het verkeer op de Nijverheidsstraat weer per rich-
ting. Het aandeel vrachtverkeer beperkt zich tijdens weekdagen, voor beide richtingen, tot 6 à
7% (Zware vracht + Lichte vracht). Tijdens het weekend bevindt er zich nauwelijks of geen
vrachtverkeer op de Nijverheidsstraat.

Tabel 2-8: Voertuigverdeling Nijverheidsstraat
RICHTING KRUISHOEVEWIJK

Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht
Werkdag 4% 90% 5% 1%
Weekend 5% 95% 0% 0%

RICHTING HEEMMUSEUM
Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht

Werkdag 4% 89% 5% 2%
Weekend 2% 98% 0% 0%
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2.2.4.2 Doorsnedetelling 2015

In functie van voorliggend plan-MER werden bijkomende doorsnedetellingen uitgevoerd van 4
september 2015 t/m 15 september 2015 (verlengd tot 24 september 2015 voor Heuvelstraat).
Er werd op 5 locaties geteld.

Telpunt A: Abdijstraat tussen Nieuwstraat en Statieplaats
Telpunt B: Delvauxstraat tussen Heuvelstraat en Statieplaats
Telpunt C: Saunierlei tussen Heuvelstraat en Statieplaats
Telpunt D: Heuvelstraat tussen Scheldestraat en Bareelstraat
Telpunt E: Sint-Bernardsesteenweg – N148 aan gemeentegrens

Figuur 2-17: Locatie telpunten 2015
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Telpunt A: Abdijstraat tussen Nieuwstraat en Statieplaats

In onderstaande tabel worden de gegevens weergegeven voor het verkeer op Abdijstraat tussen Nieuw-
straat en Statieplaats.

Op dagbasis zijn richtingen gelijkwaardig, zeker op een werkdag met circa 2700 voertuigen per
dag per richting. Richting station is de ochtendspits het drukste (zijde A12). ’s Avonds is dit om-
gekeerd. Op werkdagen is er een duidelijk spitsenpatroon.

Tabel 2-9: Intensiteiten Abdijstraat
RICHTING STATION

Werkdag Weekenddag
Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 2736 2416

Drukste uur 7u-8u 13u-14u
Intensiteit drukste uur (mvt) 235 221

RICHTING SINT-BERNARDSESTEENWEG
Werkdag Weekenddag

Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 2756 2188
Drukste uur 17u-18u 18u-19u
Intensiteit drukste uur (mvt) 299 179

Onderstaande grafiek geeft het verloop van de intensiteiten doorheen de dag weer, per uur en
per type dag.

Figuur 2-18: Verloop intensiteiten doorheen de dag, Abdijstraat

Onderstaande tabel geeft de verdeling van het verkeer op de Abdijstraat weer per richting. Het
aandeel vrachtverkeer beperkt zich tijdens weekdagen, voor beide richtingen, tot 8 à 9% (Zware
vracht + Lichte vracht). Tijdens het weekend bevindt er zich nauwelijks of geen vrachtverkeer
(circa 5%).

Tabel 2-10: Voertuigverdeling Abdijstraat
RICHTING STATION

Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht
Werkdag 3% 88% 4% 5%
Weekend 2% 93% 2% 3%

RICHTING SINT-BERNARDSESTEENWEG
Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht

Werkdag 2% 89% 4% 4%
Weekend 2% 93% 2% 3%
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Telpunt B: Delvauxstraat tussen Heuvelstraat en Statieplaats

Op dagbasis zijn de richtingen gelijkwaardig tijdens een werkdag (circa 550 à 600 voertuigen
per dag per richting). De intensiteiten zijn echter beperkt. Hierdoor is het aanwezig spitsenpa-
troon minder duidelijk merkbaar.

Tabel 2-11: Intensiteiten Delvauxstraat
RICHTING STATION

Werkdag Weekenddag
Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 601 494

Drukste uur 16u-17u 13u-14u
Intensiteit drukste uur (mvt) 53 40

RICHTING SINT-BERNARDSESTEENWEG
Werkdag Weekenddag

Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 536 464
Drukste uur 16u-17u 10u-11u
Intensiteit drukste uur (mvt) 40 41

Onderstaande grafiek geeft het verloop van de intensiteit doorheen de dag weer, per uur en per
type dag.

Figuur 2-19: Verloop intensiteiten doorheen de dag, Delvauxstraat

Onderstaande tabel geeft de verdeling van het verkeer op de Delvauxstraat weer per richting.
Het aandeel vrachtverkeer bedraagt tijdens weekdagen, voor beide richtingen, tot 15 à 16%
(Zware vracht + Lichte vracht). Tijdens het weekend bevindt er zich 8 à 10% vrachtverkeer. Dit
moet echter voorzichtig geïnterpreteerd worden omwille van de lage intensiteiten.

Tabel 2-12: Voertuigverdeling Delvauxstraat
RICHTING STATION

Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht
Werkdag 2% 82% 13% 2%
Weekend 1% 91% 8% 0%

RICHTING SINT-BERNARDSESTEENWEG
Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht

Werkdag 3% 81% 14% 2%
Weekend 1% 90% 9% 1%
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Telpunt C: Saunierlei tussen Heuvelstraat en Statieplaats

Op dagbasis zijn de richtingen gelijkwaardig (circa 800 voertuigen per dag per richting). Er is
geen duidelijk patroon. Er is een diffuus intensiteitsbeeld.

Tabel 2-13: Intensiteiten Saunierlei
RICHTING STATION

Werkdag Weekenddag
Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 807 796

Drukste uur 16u-17u 14u-15u
Intensiteit drukste uur (mvt) 61 100

RICHTING SINT-BERNARDSESTEENWEG
Werkdag Weekenddag

Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 761 448
Drukste uur 16u-17u 18u-19u
Intensiteit drukste uur (mvt) 66 40

Figuur 2-20: Verloop intensiteiten doorheen de dag, Saunierlei

Tabel 2-14: Voertuigverdeling Saunierlei
RICHTING STATION

Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht
Werkdag 3% 87% 5% 4%
Weekend 3% 93% 3% 1%

RICHTING SINT-BERNARDSESTEENWEG
Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht

Werkdag 3% 85% 6% 6%
Weekend 1% 98% 1% 0%

0
20
40
60
80

100
120

00
:0

0
01

:0
0

02
:0

0
03

:0
0

04
:0

0
05

:0
0

06
:0

0
07

:0
0

08
:0

0
09

:0
0

10
:0

0
11

:0
0

12
:0

0
13

:0
0

14
:0

0
15

:0
0

16
:0

0
17

:0
0

18
:0

0
19

:0
0

20
:0

0
21

:0
0

22
:0

0
23

:0
0

Doorsnedetelling Saunierlei
04-09-2015 - 15-09-2015

Ri. Oosten Werkdag Ri. Oosten Weekend

Ri. Westen Werkdag Ri. Westen Weekend



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 2
Pagina 38 van 224

Telpunt D: Heuvelstraat tussen Scheldestraat en Bareelstraat

Op dagbasis zijn de richtingen gelijkwaardig (circa 4500 voertuigen per dag per richting). Er is
een duidelijk spitsenpatroon: ’s ochtends naar noorden, s ’avonds zuiden

Op weekenddag is er geen duidelijke piek, wel een langere periode van hogere intensiteiten.

Tabel 2-15: Intensiteiten Heuvelstraat
RICHTING NOORDEN

Werkdag Weekenddag
Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 4490 3068

Drukste uur 8u-9u 11u-12u
Intensiteit drukste uur (mvt) 419 262

RICHTING ZUIDEN
Werkdag Weekenddag

Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 4492 3303
Drukste uur 16u-17u 14u-15u
Intensiteit drukste uur (mvt) 488 251

Figuur 2-21: Verloop intensiteiten doorheen de dag, Heuvelstraat

Onderstaande tabel geeft de verdeling van het verkeer op de Heuvelstraat weer per richting.
Het aandeel vrachtverkeer bedraagt tijdens weekdagen, voor beide richtingen, tot 7% (Zware
vracht + Lichte vracht). Tijdens het weekend bevindt er zich 3% vrachtverkeer.

Tabel 2-16: Voertuigverdeling Heuvelstraat
RICHTING NOORDEN

Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht
Werkdag 2% 91% 5% 2%
Weekend 2% 95% 3% 0%

RICHTING ZUIDEN
Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht

Werkdag 2% 91% 5% 2%
Weekend 2% 95% 3% 0%
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Telpunt E: Sint-Bernardsesteenweg – N148aan gemeentegrens

Op dagbasis zijn de richtingen gelijkwaardig (circa 6100 voertuigen per dag per richting). Dit is
meer dan de Heuvelstraat die in het verlengde ligt (noordelijker).

Vergelijking met de telling uit 2012 leert dat er circa 1000 voertuigen meer per werkdag per rij-
richting geteld werden in 2015. Dit is deels te verklaren door autonome groei, maar ook door het
feit dat werkzaamheden in een ruimere omgeving in 2012 de tellingen beperkt beïnvloedden.

Er is een duidelijk spitsenpatroon: ’s ochtends naar noorden, s ’avonds zuiden. Op een week-
enddag is er geen duidelijke piek, wel een langere periode van hogere intensiteiten.

Tabel 2-17: Intensiteiten Sint-Bernardsesteenweg
RICHTING NOORDEN

Werkdag Weekenddag
Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 6286 4898

Drukste uur 7u-8u 13u-14u
Intensiteit drukste uur (mvt) 546 438

RICHTING ZUIDEN
Werkdag Weekenddag

Gemiddelde dagintensiteit (mvt) 6069 4734
Drukste uur 17u-18u 11u-12u
Intensiteit drukste uur (mvt) 637 369

Figuur 2-22: Verloop intensiteiten doorheen de dag, Sint-Bernardsesteenweg

Onderstaande tabel geeft de verdeling van het verkeer op de Sint-Bernardsesteenweg weer per
richting. Het aandeel vrachtverkeer bedraagt tijdens weekdagen, voor beide richtingen, tot 5%
(Zware vracht + Lichte vracht). Tijdens het weekend bevindt er zich 3% vrachtverkeer.

Tabel 2-18: Voertuigverdeling Sint-Bernardsesteenweg
RICHTING NOORDEN

Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht
Werkdag 2% 92% 4% 1%
Weekend 1% 96% 2% 1%

RICHTING ZUIDEN
Motoren Personenwagens Lichte vracht Zware vracht

Werkdag 1% 93% 4% 1%
Weekend 0% 97% 2% 1%
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2.2.4.3 Verkeersgeneratie recente ontwikkelingen

Sinds het uitvoeren van de tellingen in 2012 is het Depot Deluxe (abdijsite) in werking getreden
en heeft er een lichte uitbreiding plaatsgevonden van personeel in het administratief centrum en
de lokale politie (abdij). Het effect qua verkeersgeneratie hiervan wordt berekend en verwerkt in
de intensiteiten in de Nijverheidsstraat. Voor de overige wegen in de directe omgeving wordt dit
niet verwerkt omdat er recentere tellingen beschikbaar zijn waarin dit verkeer al verwerkt is of
omdat deze wegen te ver af liggen om een significant effect te ondervinden.

Recente ontwikkelingen:

Depot Deluxe:
grote zaal (max. capaciteit 750 p): +/-3 evenementen per maand (niet volle capaciteit).

Occasioneel effect. Niet in de ochtendspits. Hoofdzakelijk na de avondspits of op
weekenddagen. Dit wordt dan ook verder niet meegerekend in de cijfergegevens.

kleine zaal (max. capaciteit 200 p): 16 evenementen per maand (niet volle capaciteit).
Occasioneel effect. Niet in de ochtendspits. Hoofdzakelijk na de avondspits of op
weekenddagen. Dit wordt dan ook verder niet meegerekend in de cijfergegevens.

muziekschool: 7 werknemers administratief. 50 muziekleraren. 400 tot 500 leerlingen.
Dit heeft geen significant effect tijdens de ochtendspits. Occasioneel kan dit tijdens de
avondspits wel van toepassing zijn. Er wordt aangenomen dat er in het drukste avond-
spitsuur een 50-tal extra voertuigbewegingen (ingaand) zijn.

kinderopvang: 2 werknemers administratief, 10 kinderbegeleiders. Opvang gemiddeld 150
kinderen per dag.

Tijdens de ochtendspits komen 12 werknemers aan. Bij een percentage autobestuur-
der van 69,44% (zie ook verder), zijn er 8 bijkomende ingaande voertuig per uur. De
ouders brengen hun kinderen. Bij een percentage autobestuurder (iemand wegbren-
gen/afhalen, OVG 4.5) van 78,72%, komen er in het ochtendspitsuur 118 voertuigen
aan en ook weer weg.
In de avondspits is het net andersom.

AC Abdij+ lokale politie: 40 werknemers.
Volgens de kencijfers voor woon-werkverkeer (kantoorachtigen, zie verder methodiek)
komt dit neer op 84 extra verplaatsingen per dag. Tijdens het ochtendspitsuur betekent dit
9 voertuigen ingaand. Tijdens de avondspits gaat het om 6 uitgaande voertuigen.

Samenvattend intensiteiten Nijverheidsstraat:

In PAE Ochtendspits IN Ochtendspits UIT Avondspits IN Avondspits UIT

TOTAAL 135 118 168 132

2.2.4.4 Capaciteitstoets wegvakken

Op basis van de intensiteiten kan de I/C verhouding berekend worden. De I/C verhouding is de
verhouding tussen de intensiteiten en de capaciteit van een wegvak.

De I/C verhouding wordt berekend op basis van de personen auto equivalenten (pae). Dit getal
geeft de ruimte aan dat een voertuig op de weg inneemt. Een auto krijgt de waarde 1, een
vrachtwagen of standaardbus 1,5 pae, een gelede vrachtwagens zijn 2 pae en een motor is 0,4
pae.

Voor de Sint-Bernardsesteenweg, Heuvelstraat, Kleidaallaan en Steenwinkelstraat wordt een
theoretisch capaciteit van 1000 pae/uur (per rijrichting) gehanteerd (methodiek zie verder). De
capaciteit van de Nijverheidsstraat, de Abdijstraat, de Delvauxstraat en de Saunierlei wordt op
600 pae/uur vastgesteld.
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Onderstaande tabel geeft de I/C verhouding voor de verschillende wegvakken weer, dit op ba-
sis van de maximale pae per rijrichting. Als de I/C-ratio kleiner is dan 0,80: is vlotte doorstro-
ming theoretisch mogelijk.
Er is dus, op basis van de theoretische capaciteit (rekening houdende met de aanwezige kruis-
punten) en de resultaten van de doorsnedetellingen, nergens sprake van capaciteitsoverschrij-
ding op de wegvakken.

Tabel 2-19: I/C verhouding wegvakken drukste rijrichting

Telling PAE (MAX) Capaciteit I/C verhouding

N148- Sint-Bernardsesteenweg 2015 655 1000 65,5%

Kleidaallaan 2012 702 1000 70,2%

Steenwinkelstraat 2012 336 1000 33,6%

Nijverheidsstraat2 2012 167 600 27,8%

Abdijstraat 2015 316 600 52,7%

Delvauxstraat 2015 57 600 9,5%

Saunierlei 2015 68 600 11,3%

N148-Heuvelstraat 2015 502 1000 50,2%

2.2.4.5 Verkeersveiligheid

Op basis van de gegevens van de verkeerslongevallen voor de periode 2012-2013-2014 (aan-
geleverd door politiezone Rupel) wordt de verkeersveiligheid in het studiegebied beschouwd.

In de onderstaande tabel wordt een overzicht geboden. Het gaat om het grondgebied Hemik-
sem.

Jaartal # ongevallen # met gewonde
2012 106 19
2013 74 13
2014 82 14
TOTAAL 262 46

De bijhorende kaart is terug te vinden in bijlage (kaart 4b) en biedt een inzicht in de ruimtelijke
spreiding van de ongevallen. De N148 heeft verschillende ongevallenlocaties, wat gelet op de
aard als ruimtelijke dragen van de verschillende kernen en de aanwezigheid van verschillende
vervoerwijzen niet onlogisch is. Langs de N148 is het vooral de omgeving tussen de Abdijstraat
en de Bosstraat waar ongevallen met gewonden plaatsvinden. De Bouwerijstraat – Kleidaallaan
kent minder ongevallenlocaties, maar bijna steeds ongevallen met gewonden. Een andere as
met relatief veel ongevallen is de Lindelei – Assenstraat – Kerkeneinde.

2.2.4.6 Verkeersleefbaarheid

De verkeersleefbaarheid in de huidige toestand wordt ingeschaald op basis van de beschikbare
tellingen, waarbij de maximale intensiteit voor beide richtingen samen gehanteerd wordt. Dit
wordt uitgedrukt in pae/u. De gehanteerde schaal is terug te vinden bij de methodiek (zie ver-
der).

Hieruit blijkt dat de Sint-Bernardsesteenweg en de Kleidaallaan reeds zeer druk zijn en m.a.w.
een slechte verkeersleefbaarheid kennen. De Heuvelstraat is druk. De Abdijstraat en de Nijver-
heidsstraat kennen een normale situatie qua verkeersleefbaarheid. De Delvauxstraat en de
Saunierlei zijn rustige straten.

2 Inclusief verkeer recente ontwikkelingen
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Tabel 2-20: Inschaling verkeersleefbaarheid referentietoestand

Telling
PAE/U
(beide richtingen samen)

Inschaling
Verkeersleefbaarheid

N148- Sint-Bernardsesteenweg 2015 1159 Zeer druk

Kleidaallaan 2012 1113 Zeer druk

N148-Heuvelstraat 2015 858 Druk

Steenwinkelstraat 2012 512 Normaal

Nijverheidsstraat 2012 343 Normaal

Abdijstraat 2015 517 Normaal

Delvauxstraat 2015 108 Rustig

Saunierlei 2015 127 Rustig

2.2.5 Beschrijving van de toekomstige situatie na saneringswerken

Voor discipline mobiliteit wordt voor de toekomstige situatie na saneringswerken verwezen naar
de huidige situatie. De sanering van het terrein zal geen wijzigingen met zich meebrengen ten
aanzien van mobiliteit in het studiegebied.
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2.3 Effectbespreking en –beoordeling

2.3.1 Methodologie

Aangezien dit plan geen (significante) ingrepen aan de weginfrastructuur omvat buiten het plan-
gebied, is vooral de verkeersgeneratie en de effecten van een toename van de intensiteiten re-
levant. Daarom wordt in eerste instantie voor elke onderdeel en deelfunctie een raming opge-
steld van het verkeersgenererend effect. Dit gebeurt op basis van beschikbare kencijfers, gege-
vens van vergelijkbare sites en gefundeerde aannames. In een tweede stap wordt deze ge-
raamde verkeersgeneratie toebedeeld aan het netwerk.

Hierdoor kan een prognose gemaakt worden van de toekomstige intensiteiten op relevante
wegvakken. Dat laat toe om de verkeersdoorstroming, de verkeersleefbaarheid en de verkeers-
veiligheid te beoordelen. De beoordeling wordt, naast het kwantitatieve aspect, ook kwalitatief
gevoed.

Momenteel is nog geen programma gekend qua beschikbare parkeerplaatsen. Per functie wor-
den mogelijk te hanteren kencijfers aangegeven. Verderop in de tekst wordt een raming van de
totale parkeerbehoefte uitgevoerd via een parkeerbalansbenadering per deelgebied.

2.3.1.1 Raming verkeersgeneratie: gehanteerde kencijfers

Zorgcomplex

Uit normen3 blijkt dat er 2,5 voltijds werknemers vereist zijn per 15 bewoners. Er wordt verder
verondersteld dat gemiddeld per dag elke bewoner 1 bezoeker krijgt. Verder wordt aangeno-
men dat het zorgcomplex per dag een 8-tal leveringen ontvangt.

Uit het Onderzoek VerplaatsingsGedrag Vlaanderen 4.5 wordt volgende verdeling gehanteerd
voor de werknemers:

Tabel 2-21: Verdeling over de vervoerwijzen werknemers zorgcomplex

Toegepaste percentages Autobestuurder Autopassagier Fiets Te voet Openbaar vervoer

Werknemers 69,44% 5,50% 11,03% 4,20% 9,83%

Het verwacht autogebruik (als bestuurder) bedraagt 47,83% voor bewoners (op basis van het
Richtlijnenboek, herrekend op basis van beschikbare vervoerwijzen) en 49,62% voor bezoekers
(uit Onderzoek VerplaatsingsGedrag Vlaanderen 4.5 motief ‘iemand een bezoek brengen).

Op basis van de gegevens van het Richtlijnenboek4 wordt het aantal autoverplaatsingen door
werknemers aan de spitsuren toegedeeld. Voor de bezoekers en de leveringen wordt aangeno-
men dat per spitsuur 10% aankomt en 10% vertrekt.

Tabel 2-22: Verdeling over de spitsuren zorgcomplex

Toegepaste percentages Ochtendspits IN Ochtendspits UIT Avondspits IN Avondspits UIT

Werknemers 16,0% 0,4% 0,3% 10,4%

Bezoekers 10% 10% 10% 10%

Vrachttransport 10% 10% 10% 10%

3 Interpretatie van de erkenningsvoorwaarden en –normen voor woonzorgcentra (WZC), rust- en verzorgingstehuizen
(RVT) en centra voor kortverblijf(CVK) ingebed in een woonzorgcentrum,  Versie 14 februari 2012

4 Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies – mobiliteitstoets en MOBER, MOW okt. 2009
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De gemeente Hemiksem beschikt over een stedenbouwkundige verordening op het aanleggen
van parkeerplaatsen. Deze hierin beschreven kencijfers worden aangegeven en vergeleken met
parkeerkencijfers uit de CROW-publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie”, voor
zover mogelijk.

De gemeentelijke verordening geeft aan dat verzorgingsinstellingen, rusthuizen en assistentie-
woningen voor bejaarden minimaal 1 parkeerplaats per 3 woningen of kamers moeten voorzien,
vermeerderd met 1 parkeerplaats per schijf van 10 woningen en kamers. Verder moet minimaal
1 fietsenstalling per 5 woningen of kamers voorzien worden.

In publicatie 317 wordt aangegeven dat een verpleeg- en verzorgingstehuis 0,5 tot 0,7 parkeer-
plaatsen per wooneenheid dient te voorzien.

Wonen (appartementen)

Uit het Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies5 blijkt dat per appartement gemiddeld 1,68 be-
woners zijn. Daarnaast worden per appartement 0,3 bezoekers per dag verwacht.

Daarnaast blijkt uit het Richtlijnenboek dat een bewoner en een bezoeker gemiddeld 2 woning-
gerelateerde verplaatsingen per dag uitvoert.

Het verwacht autogebruik (als bestuurder) voor bewoners (op basis van het Richtlijnenboek,
herrekend op basis van beschikbare vervoerwijzen) bedraagt 47,83%, en 49,62% voor bezoe-
kers (uit Onderzoek VerplaatsingsGedrag Vlaanderen 4.5 motief ‘iemand een bezoek brengen).

Op basis van de gegevens van het Richtlijnenboek wordt dit aantal aan de spitsuren toege-
deeld. Er wordt aangenomen dat dit identiek is voor de bezoekers.

Tabel 2-23 Verdeling over de spitsuren functie ‘wonen (appartementen)’

Toegepaste percentages Ochtendspits IN Ochtendspits UIT Avondspits IN Avondspits UIT

Bezoekers 0,70% 8,10% 5,88% 2,52%

Bewoners 0,70% 8,10% 5,88% 2,52%

Voor appartementen dient volgens de gemeentelijke verordening per woongelegenheid mini-
maal 1 parkeerplaats voorzien te worden, vermeerderd met 1 extra parkeerplaats per begonnen
schijf van 3 woongelegenheden. Verder moeten minimaal 2 fietsenstallingen per woongelegen-
heid voorzien.

De kencijfers van het CROW zijn gedetailleerder in die zin dat onderscheid gemaakt wordt tus-
sen huur- en koopwoningen en in prijsklasse. Deze cijfers zijn op het niveau van de plan-MER
niet rechtstreeks bruikbaar. Echter de grootteorde komt wel overeen met de bepalingen van de
gemeentelijke verordeningen.

Wonen (eengezinswoningen)

Volgens het Richtlijnenboek wonen er per eengezinswoning gemiddeld 2,65 personen. Daar-
naast wordt, net als voor appartementen, aangenomen dat per dag 0,3 bezoekers per woon-
eenheid aankomen en vertrekken.

Het aantal verplaatsingen per persoon, de vervoerwijzekeuze en de verdeling over de spitsen is
identiek aan de gegevens gehanteerd voor de appartementen.

De gemeentelijke parkeerverordening legt op om minimaal 1 en maximaal 2 parkeerplaatsen te
voorzien per ééngezinswoning, indien de woning tussen 100m² en 150m² vloeroppervlakte

5 MOW-BMV, oktober 2009
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heeft. Kleinere woningen moeten geen parkeerplaats voorzien. Voor grotere woningen moet 1
parkeerplaats per 150m² voorzien worden, aangevuld met verplicht maximum 1 parkeerplaats
extra per begonnen schijf bijkomend gedeelte van 50m².

Voor de CROW-kencijfers geldt dezelfde opmerking aangehaald voor de appartementen.

Voorzieningen

Voor wat betreft de voorzieningen wordt aangenomen dat per 100m² bvo 0,96 werknemers
aanwezig zijn. Er wordt verder aangenomen dat er 5 bezoekers zijn per dag en per 100m².
Deze aanname is deels gebaseerd op de studie van ECSA7. Voor de leveringen wordt uitge-
gaan van 2 per 100m² per dag8.

De verdeling over de vervoerwijze voor de werknemers en leveringen is identiek aan deze eer-
der gehanteerd. Voor de bezoekers wordt gesteund op het Onderzoek VerplaatsingsGedrag
Vlaanderen 4.5 motief ‘winkelen, boodschappen doen’.

Tabel 2-24: Verdeling over de vervoerwijzen Site Bekaert functie voorzieningen

Toegepaste percentages Autobestuurder Autopassagier Fiets Te voet Openbaar vervoer

Bezoekers 51,22% 17,33% 15,26% 12,89% 3,30%

De verdeling over de spitsuren volgt uit het Richtlijnenboek:

Tabel 2-25: Verdeling over de spitsuren Site Bekaert functie voorzieningen

Toegepaste percentages Ochtendspits IN Ochtendspits UIT Avondspits IN Avondspits UIT

Werknemers 16,0% 0,4% 0,3% 10,4%

Bezoekers 10,0% 10,0% 10,5% 10,5%

Vrachttransport 10% 10% 10% 10%

De parkeerkencijfers voor ondersteunende voorzieningen worden opgesomd.

Voor winkels en warenhuizen geeft de gemeentelijke parkeerverordening aan dat 1 parkeer-
plaats per begonnen schijf van 75m² verkoopsoppervlakte en 1 bijkomende parkeerschijf per
bijkomend gedeelte van 100m² stockageruimte voorzien moet worden; Er moet ook minimaal 1
fietsenstallingen per begonnen schijf van 50m² vloeroppervlakte voorzien worden.

De CROW-kencijfer maken voor handel onderscheid in een veelvoud aan typologieën. Er wordt
verondersteld dat het gaat om een buurtsupermarkt (klein dan 600m² wvo, duidelijk afgebakend
verzorgingsgebied). Voor een matig stedelijk omgeving in de schil van het centrum zijn in dat
geval 1,7 tot 3,7 parkeerplaatsen per 100m² bvo gewenst volgens het CROW.

Voor horecazaken geeft de gemeentelijke verordening aan dat per begonnen schijf van 30m²
vloeroppervlakte 1 parkeerplaats voorzien moet worden als de eetruimte groter is dan 300m²,
anders gaat het om 1 parkeerplaats per begonnen schijf van 40m². Er moet ook 1 fietsenstalling
per begonnen schijf van 50m² voorzien worden.

De cijfers van het CROW voor een café – bar – cafetaria gaan van 4 tot 6 parkeerplaatsen per
100m² bvo.

6 MOBILITEITSACADEMIE, Opstellen van MOBER’s , 14/12/2006
7 Eclictische multicriteria analyse uitgevoerd door ECSA “opstellen scenario’s voor de herontwikkeling Bekaertsite te He-
miksem (2012)
8 MOBILITEITSACADEMIE, Opstellen van MOBER’s , 14/12/2006
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Voor gebouwen voor handel zonder wooncombinatie moet, volgens de gemeentelijke verorde-
ning 1 parkeerplaats per begonnen schijf van 75m² verkoops- of praktijkoppervlakte voorzien
worden, net als minimaal 1 fietsenstalling per begonnen schijf van 50m² vloeroppervlakte.

De CROW-kencijfers geven aan voor ‘kantoren met baliefunctie’ dat tussen 2,1 en 2,6 parkeer-
plaatsen voorzien moeten worden per 100m².

Kantoorachtigen

Bij de kantoorachtigen wordt aangenomen dat er 4 werknemers zijn per 100m² bvo (Richtlijnen-
boek). Verder wordt verondersteld dat het geen loketfunctie is, zodat het aantal bezoekers be-
perkt is. Er wordt aangenomen dat dit 5% is van het aantal werknemers. Het aantal leveringen
per 100m² bvo per dag wordt verondersteld 0,5 te zijn.

Voor de bezoekers wordt aangenomen dat deze altijd als autobestuurder naar de site komen
(worst case). De leveringen gebeuren met vrachtwagens.

Uit het Onderzoek VerplaatsingsGedrag Vlaanderen 4.5 wordt volgende verdeling gehanteerd
voor de werknemers:

Tabel 2-26: Verdeling over de vervoerwijzen kantoorachtigen

Toegepaste percentages Autobestuurder Autopassagier Fiets Te voet Openbaar vervoer

Werknemers 69,44% 5,50% 11,03% 4,20% 9,83%

Op basis van de gegevens van het Richtlijnenboek wordt het aantal autoverplaatsingen door
werknemers aan de spitsuren toegedeeld. Voor de bezoekers en de leveringen wordt aangeno-
men dat per spitsuur 10% aankomt en 10% vertrekt.

Tabel 2-27: Verdeling over de spitsuren kantoorachtigen

Toegepaste percentages Ochtendspits IN Ochtendspits UIT Avondspits IN Avondspits UIT

Werknemers 16,0% 0,4% 0,3% 10,4%

Bezoekers 10% 10% 10% 10%

Vrachttransport 10% 10% 10% 10%

Voor de functie ‘kantoren’ moet volgens de gemeentelijke verordening 1 parkeerplaats per be-
gonnen schijf van 50m² vloeroppervlakte en minimaal 1 fietsenstalling per begonnen schijf van
50m² vloeroppervlakte voorzien worden.

Volgens de kencijfers van het CROW voor kantoren zonder baliefunctie moet tussen 1,7 en 2,1
parkeerplaats per 100m² bvo voorzien worden.

Aanvoer grond aanlegfase

Bij het verhogen van het terreinprofiel zal enerzijds voor de aanleg van de leeflaag en ander-
zijds voor het eventueel ophogen van het terreinprofiel grond moeten worden aangevoerd. Ver-
wacht wordt dat hoe hoger het maaiveld wordt verhoogd, des te meer grond moet worden aan-
gevoerd. Deze gegevens zijn op vandaag nog niet gekend en vormen een element dat bij de
aanlegfase verder moet worden onderzocht (project-mer-screening of project-MER).
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2.3.1.2 Toedeling aan het netwerk

Een volgende stap is de toedeling aan het netwerk. De voorziene functies hebben niet enkel
een lokale aantrekkingskracht, maar ook een bovenlokale. Zo is het denkbaar dat de bewoners
bijvoorbeeld in Antwerpen werken. De bovenlokale aantrekking is gebaseerd op een berekening
via een zwaartekrachtmodel met Gauss-verdeling (zonder sturing van het verkeer), waarbij zo-
wel de reistijd tussen herkomst en bestemming als de relatieve omvang van belang zijn. Zo zal
een bestemming op grotere afstand minder interactie vertonen met het plangebied, maar een
grote pool zoals Antwerpen zal relatief belangrijker zijn qua herkomst dan een kleine gemeente.

Dit levert volgende verdeling op:

Figuur 2-23: Verdeling verkeer

Voor de ontsluiting van de Bekaert-site wordt verondersteld dat een derde van het verkeer via
de Nijverheidsstraat rijdt.

2.3.1.3 Verkeersdoorstroming

De effecten op het vlak van doorstroming worden ingeschat op basis van de theoretische rest-
capaciteit van de wegen en de gewenste rol van de wegen (afhankelijk van de wegcategorie).
Vooral de verschillen t.o.v. de referentiesituatie zijn van belang.

De Intensiteit/Capaciteit-ratio (I/C) geeft de verhouding weer tussen de werkelijke intensiteiten
op de weg en de capaciteit. Waar de werkelijke intensiteiten de capaciteit benaderen of over-
schrijden, ontstaat vertraagd verkeer met kans op filevorming. Het overschrijden van de capaci-
teit, wordt in ieder geval als negatief beoordeeld. De effectbespreking wordt genuanceerd indien
er een duidelijke daling optreedt van de verkeersintensiteiten, maar waarbij de capaciteit nog
steeds overschreden wordt.
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Tabel 2-28: Capaciteit per type weg (bron: Groep Swartenbroeckx)

Wegcategorie Omschrijving Theoretische capaciteit
(pae/u) per richting

Primair 2 x 2
Beperkt aantal kruispunten

3.000

Secundair
(hoofdinvalsweg)

2x2 bibeko groot aantal kruispunten 2.200

2x1  met weinig tot geen kruispunten en schei-
ding van verkeerdeelnemers

1.000

Stedelijke hoofdstraat 2x1 groot aantal kruispunten en scheiding ver-
keersdeelnemers

900

Lokale verbindingsweg
Interne ontsluitingsweg

2x1 groot aantal kruispunten 600

Wijkverzamelweg 1x2 in bebouwde kom groot aantal kruispunten 600

Woonstraat 2x1 geen scheiding verkeersdeelnemers 600

De theoretische capaciteit is een maximale waarde, maar moet worden genuanceerd rekening
houdend met de werkelijke situatie (erftoegangen, kruispunten, …). In het kader van dit plan
worden drie I/C-klassen gehanteerd:

I/C-ratio kleiner dan 0,80: vlotte doorstroming is mogelijk;
I/C-ratio tussen 0,80 en 0,95: doorstroming wordt gehinderd;
I/C-ratio hoger dan 0,95: structurele verkeersproblemen met filevorming.

Voor de effectgroep doorstroming wordt volgend significantiekader vooropgesteld:

Tabel 2-29: Significantiekader voor de verkeersdoorstroming
Verkeersdoorstroming Significantie
I/C-ratio onder 0,80 en daling met meer dan 40% +++

I/C-ratio onder 0,80 en daling met 15 à 40 % ++

I/C-ratio onder 0,80 en daling 5 à 15 % +

I/C-ratio onder 0,80 en wijziging tussen -5 en + 5% 0

I/C-ratio onder 0,50 en stijging 5 à 40%
OF
I/C-ratio 0,50 – 0,80 en stijging 5 à 15%

-

I/C-ratio onder 0,50 en stijging met meer dan 40%
OF
I/C-ratio 0,50 – 0,80 en stijging 15 à 40%
OF
I/C-ratio 0,80 – 0,95 ongeacht stijging intensiteiten

--

I/C-ratio 0,50 – 0,80 en stijging met meer dan 40%
OF
I/C-ratio hoger dan 0,95 ongeacht stijging intensiteiten

---

2.3.1.4 Verkeersleefbaarheid

Om de verkeersleefbaarheid voor de lokale wegen te beoordelen wordt voor de lokale wegen
als verbinding tussen kernen een onderscheid gemaakt in gebruik of belasting (druktebeeld).
De wijziging in gebruik en belasting wordt gehanteerd om de effecten tav verkeersleefbaarheid
te beoordelen:

Wegen met een lagere intensiteit, onder de 300 pae/uur, hebben een rustig karakter.
Verkeersintensiteiten tussen 300 pae en 600 pae per uur in beide richtingen worden als nor-
male intensiteiten in de spits beschouwd voor dit type van wegen.
Wegen met een belasting van meer dan 600 pae/uur worden als druk beschouwd.
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Wegen met een belasting van meer dan 900 pae/uur als zeer druk.
Onderstaande tabel geeft een samenvattend overzicht.

Tabel 2-30: Indeling verkeersleefbaarheid

Verkeersintensiteit tijdens de spits
(beide richtingen samen)

Zeer druk Meer dan 900 pae/uur
Druk Tussen 600 en 900 pae/uur
Normaal Tussen 300 en 600 pae/uur
Rustig Minder dan 300 pae/uur

Het significantiekader houdt rekening met:
Het huidig gebruik van de weg: rustig, normaal, druk of zeer druk
De relatieve stijging of daling van de verkeersintensiteiten op deze wegen als gevolg van de
ontwikkelingen en circulatiemaatregelen
Het overschrijden van de leefbaarheidsdrempel van 1.200 pae/uur (beide richtingen samen)

De beoordeling van positieve en negatieve effecten is verder gebaseerd op het volgende:
Bij een daling van de verkeersintensiteit op de lokale wegen, speelt de huidige verkeersdruk
een rol. Hoe hoger de verkeersdruk, hoe hoger dat het procentuele verschil in belasting
doorweegt in het beoordelingskader. Met andere woorden: een beperkte daling van verkeer
op een drukke of zeer drukke weg, weegt meer door dan op een rustige weg.
Bij een stijging van de verkeersintensiteiten wordt eveneens rekening gehouden met de hui-
dige belasting. Anderzijds dient de toename van verkeer ook in perspectief te worden gezien.
De drempelwaarden voor de indeling van de verschillende categorieën zijn hierbij maatge-
vend. Zoals de intensiteiten beneden de 600 pae/uur blijven, wordt dit als normaal beschouwd
voor dit type van weg (neutraal effect). Bij intensiteiten hoger dan 600 pae/uur is er een be-
perkt effect (druk verkeer), bij meer dan 900 pae/uur een negatief effect (zeer druk verkeer).
Overschrijding van de leefbaarheidsdrempel, 1200 pae/uur, betekent in alle gevallen een aan-
zienlijk negatief effect.

Tabel 2-31: Significantiekader voor de verkeersleefbaarheid in functie van de verkeersintensiteiten

Rustig Normaal Druk Zeer druk Beoor-
deling

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

Daling tussen 30 en 50% Daling tussen 25 en 40% Daling tussen 20 en 30% ++

Daling tussen 20 en
40%

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

Daling van minder dan
20% of stijging tot 300
pae/uur (normaal)

Daling van minder dan
15% of stijging tot 600
pae/uur (normaal)

Daling van minder dan
10%.

Daling van 10% tot stijging
met 10%

0

Stijging tot 900
pae/uur (druk)

Stijging tot 900 pae/uur
(druk)

Stijging tot 900 pae/uur
(zelfde categorie)

Stijging van 10% tot 30% -

Stijging tot boven 900
pae/uur (zeer druk) ,
geen overschrijding
van leefbaarheids-
drempel (1200
pae/uur)

Stijging tot boven 900
pae/uur (zeer druk) , geen
overschrijding van leef-
baarheidsdrempel (1200
pae/uur)

Stijging tot boven 900
pae/uur (zeer druk) , geen
overschrijding van leef-
baarheidsdrempel (1200
pae/uur)

Stijging van meer dan
30%), geen overschrijding
van leefbaarheidsdrempel
(1200 pae/uur)

--

Overschrijding van
leefbaarheidsdrempel
(1200 pae/uur)

Overschrijding van leef-
baarheidsdrempel (1200
pae/uur)

Overschrijding van leef-
baarheidsdrempel (1200
pae/uur)

Overschrijding van leef-
baarheidsdrempel (1200
pae/uur)

---
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2.3.1.5 Verkeersveiligheid

De effecten inzake verkeersveiligheid betreffen wijzigingen in het optreden van het risico op on-
gevallen. Specifieke aandacht gaat naar de veiligheid van het langzaam verkeer. Indien rele-
vant worden de wijzigingen naar doorstroming op het wegennet beschreven. Een verhinderde
doorstroming leidt tot grote verschillen in snelheid, waardoor conflicten ontstaan en de ver-
keersveiligheid afneemt. Andere veiligheidsaspecten op het wegennet zijn leesbaarheid, een-
vormigheid en het afdwingen van de gewenste snelheid aan hand van de inrichting van de weg.

Tabel 2-32: Significantiekader voor de verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid tijdens exploitatie Significantie
Ten gevolge van de geplande ontwikkelingen zullen alle bestaande con-
flictpunten worden opgelost en zal de verkeersveiligheid in belangrijke
mate verbeteren

+++

Ten gevolge van de geplande ontwikkelingen zullen de bestaande con-
flictpunten in belangrijke mate worden opgelost en zal de verkeersveilig-
heid in belangrijke mate verbeteren

++

De geplande ontwikkelingen zullen in beperkte mate een oplossing bete-
kenen van bestaande conflictpunten en de verkeersveiligheid matig ver-
beteren

+

Neutrale situatie op vlak van verkeersveiligheid 0

De geplande ontwikkelingen zullen een lichte achteruitgang betekenen
van de verkeersveiligheid ten gevolge van een verhoging van het risico
ter hoogte van de bestaande potentiële conflictpunten

-

De geplande ontwikkelingen zullen een aanzienlijke achteruitgang bete-
kenen van de verkeersveiligheid ten gevolge van één of meerdere bijko-
mende conflictpunten

--

De geplande ontwikkelingen zullen een danig negatieve impact hebben
op de verkeersveiligheid ten gevolge van een verhoogd risico ter hoogte
van de bestaande potentiële conflictpunten en van één of meerdere bij-
komende conflictpunten

---

In de onderstaande tabel wordt aangegeven welke effectengroepen relevant zijn voor de beoor-
deling van de algemene (niet-onderscheidende) effecten, welke effectengroepen onderschei-
dend zijn.

Algemene
effecten

Cluster Ar-
menpoort (1)

Steenbakke-
rijstraat (2)

Site Bekaert
(3a+3b)

Terreinprofiel
(variant)

Effectengroep verkeersdoorstroming X X X
Effectengroep verkeersleefbaarheid X X X
Effectengroep verkeersveiligheid X X X

2.3.1.6 Parkeerbalansbenadering

Op basis van de hoger aangegeven parkeerkencijfers wordt een parkeerbalans opgemaakt, die
indicatief is voor het gewenste aantal parkeerplaatsen. Aangezien in deze plan-MER het voor-
ziene aantal parkeerplaatsen niet bepaald is, wordt dit niet beoordeeld, maar worden aanbeve-
lingen gedaan.
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2.3.2 Algemene effectenbeoordeling

Ontwikkeling van welke functie dan ook op deze site zal een effect hebben op het vlak van mo-
biliteit. In de huidige toestand is op deze site geen of nauwelijks verkeersgeneratie, gezien de
site verlaten is en geen activiteiten meer plaatsvinden. Een nieuwe ontwikkeling zal voor bijko-
mende verkeersgeneratie t.o.v. de referentiesituatie zorgen. De omvang van de ontwikkelingen
en de aard van de functies bepalen de omvang en invloedszone van de effecten op het vlak van
mobiliteit.

De milieueffecten zullen afhankelijk zijn van de functies die in het plangebied worden voorzien.
Hiervoor wordt dan ook verwezen naar de effectenbeoordeling per deelgebied.

2.3.3 Effectenbeoordeling per deelgebied tov de toekomstige situatie na saneringswerken

De  deelgebieden worden apart beoordeeld op milieueffecten, opdat het mogelijk moet blijven
afzonderlijke RUP-procedures op te starten. Na een beoordeling per deelgebied wordt eveneens
de beoordeling van de cumulatieve effecten toegevoegd.

2.3.3.1 Site Bekaert (3a + 3b)

Verkeersgeneratie en toedeling aan het netwerk

In het zorgcomplex worden ca. 162 bedden voorzien. Dit komt neer op 27 voltijdse werkne-
mers per dag. Daarnaast zijn er 162 bewoners, en dus ook 162 bezoekers per dag. Verder
wordt aangenomen dat het zorgcomplex per dag een 8-tal leveringen ontvangt. Dit alles samen
betekent 718 verplaatsingen per dag.

Voor de wooneenheden resulteert de eerder aangegeven berekeningsmethode in 1.734 (deel
appartementen) en 1.109 (deels eengezinswoningen) verplaatsingen per dag.

Voor wat betreft de voorzieningen zou voor dit plan neerkomen op 54 werknemers. A rato van
5 bezoekers per dag en per 100m² worden 300 bezoekers per dag verwacht. Verder zijn er 12
leveringen Dit alles samen resulteert in 732 verplaatsingen per dag (2 per gebruiker).

Op basis van de verdeling over de vervoerwijze en spitsuren die eerder aangehaald werden, le-
vert dit volgend mobiliteitsprofiel:

In PAE
# voertuigbewe-
gingen per dag

Ochtendspits
IN

Ochtendspits
UIT

Avondspits
IN

Avondspits
UIT

Zorgcomplex 386 25 19 19 23

Wonen (appartementen) 834 6 68 49 21
Wonen (eengezinswo-
ningen) 533 4 43 31 13

Voorzieningen 430 47 36 37 45

TOTAAL 2.183 82 166 137 103

Effectgroep verkeersdoorstroming

De belangrijkste wegen waar een toename van de intensiteiten verwacht kan worden, worden
opgenomen in onderstaande tabel. Er wordt uitgegaan van de gegevens van de doorsnede-
tellingen.

Voor de N148 (Sint-Bernardsesteenweg, Heuvelstraat), de Kleidaallaan en de Steenwinkel be-
draagt de capaciteit 1000 pae/uur per richting. Voor de Nijverheidsstraat, Abdijstraat, Delvaux-
straat en Saunierlei is dit 600 pae/u.
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OCHTENDSPITS

AVONDSPITS

Afgaande op de voorgaande tabel moet gesteld worden dat voor verschillende wegen de I/C-
verhoudingen tussen 0,50 en 0,80 liggen zodat er geen verhinderde doorstroming verwacht
moet worden. Op de Kleidaallaan worden in de ochtendspits (oosten, 77,6%) en in de avond-
spits (westen 74,5%) geen structurele doorstromingsproblemen verwacht. Echter kunnen bij
een I/C verhouding van ca. 75% wel congestieproblemen ontstaan, hetzij niet structureel van
aard.

De toename van de I/C-ratio is grotendeels kleiner dan 5%. Voor verschillende wegvakken ligt
het verschil tussen de 5% en 15% (Nijverheidsstraat, Kleidaallaan en Delvauxstraat).

Globaal moet gesteld worden dat de ontwikkelingen een belangrijke toename van de intensitei-
ten met zich meebrengen, maar waarbij de doorstroming hierdoor niet in het gedrang komt. Er
kan worden gesteld dat de wegen in het studiegebied voldoende restcapaciteit hebben om de
bijkomende intensiteiten af te wikkelen, echter moet gesteld worden dat de I/C-ratio’s hoog zijn,
waardoor de restcapaciteit zeer beperkt is.

Een belangrijke opmerking moet gemaakt worden rond de verbindingen tussen de N148 en de
Kleidaallaan. Het gaat hierbij om de Abdijstraat, de Delvauxstraat en de Saunierlei. Aangezien
het gaat om relatief smalle, hoofdzakelijk woonstraten is de theoretische capaciteit beperkt

Wegvak Richting Cap
(pae/u)

PAE (MAX)
huidige
toestand

I/C verhouding huidige
toestand

PAE (MAX) na
ontwikkeling

I/C verhouding na
ontwikkeling

%-
wijziging

Noorden 1000 578 57,8% 593 59,3% 2%
Zuiden 1000 444 44,4% 474 47,4% 3%
Oosten 1000 702 70,2% 776 77,6% 7%
Westen 1000 305 30,5% 341 34,1% 4%
Noorden 1000 432 43,2% 486 48,6% 5%
Zuiden 1000 279 27,9% 306 30,6% 3%
Oosten 1000 336 33,6% 352 35,2% 2%
Westen 1000 139 13,9% 147 14,7% 1%
Oosten 600 139 23,2% 194 32,3% 9%
Westen 600 167 27,8% 194 32,3% 5%
Oosten 600 248 41,3% 280 46,7% 5%
Westen 600 169 28,2% 185 30,8% 3%
Oosten 600 54 9,0% 104 17,3% 8%
Westen 600 36 6,0% 61 10,2% 4%
Oosten 600 52 8,7% 60 10,0% 1%
Westen 600 49 8,2% 53 8,8% 1%

Delvauxstraat

Abdijstraat

N148-Heuvelstraat

Saunierlei

N148- Sint-Bernardsesteenweg

Kleidaallaan

Steenwinkelstraat

Nijverheidsstraat

Wegvak Richting Cap
(pae/u)

PAE (MAX)
huidige
toestand

I/C verhouding huidige
toestand

PAE (MAX) na
ontwikkeling

I/C verhouding na
ontwikkeling

%-
wijziging

Noorden 1000 504 50,4% 529 52,9% 3%
Zuiden 1000 655 65,5% 674 67,4% 2%
Oosten 1000 429 42,9% 475 47,5% 5%
Westen 1000 684 68,4% 745 74,5% 6%
Noorden 1000 356 35,6% 389 38,9% 3%
Zuiden 1000 502 50,2% 547 54,7% 5%
Oosten 1000 204 20,4% 214 21,4% 1%
Westen 1000 308 30,8% 321 32,1% 1%
Oosten 600 157 26,2% 191 31,8% 6%
Westen 600 186 31,0% 231 38,5% 8%
Oosten 600 201 33,5% 221 36,8% 3%
Westen 600 316 52,7% 343 57,2% 5%
Oosten 600 57 9,5% 88 14,7% 5%
Westen 600 51 8,5% 92 15,3% 7%
Oosten 600 59 9,8% 64 10,7% 1%
Westen 600 68 11,3% 75 12,5% 1%

Nijverheidsstraat

Abdijstraat

Delvauxstraat

Saunierlei

Steenwinkelstraat

N148- Sint-Bernardsesteenweg

Kleidaallaan

N148-Heuvelstraat
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(600pae/u). Ook de spoorwegovergang heeft een invloed op de beperkte de capaciteit. De ont-
sluiting van het terrein op microniveau zal mede bepalen hoe de bijkomende intensiteiten ge-
spreid worden over deze wegen. Daarom is het belangrijk om het verkeer te spreiden over de
verschillende wegen, wat in het plan reeds voorzien is door 3 toegangen te voorzien. Vanuit dis-
cipline mobiliteit wordt de verspreide ontsluiting van het plangebied ondersteund. Bij een gecon-
centreerde ontsluiting (1 toegang) wordt alle verkeer op 1 kruispunt verwerkt, wat naar alle
waarschijnlijkheid voor een overbelasting van het kruispunt zal zorgen. Daarenboven is dit on-
gunstig voor de robuustheid van de ontsluitingsstructuur. Als de ontsluiting niet gespreid wordt,
worden bijgevolg aanzienlijk negatieve effecten verwacht.

Samenvattend kan gesteld worden dat beperkt negatief effect (-) verwacht wordt, ten gevolge
van de toename in de intensiteiten, in de veronderstelling dat de ontsluiting op microniveau ge-
spreid wordt.

Effectgroep verkeersleefbaarheid

Voor de betreffende wegsegmenten wordt de maximale belasting (beide richtingen samen) in
pae/u bepaald voor de referentiesituatie en voor de toestand na ontwikkeling. Toetsing aan het
significantiekader geeft de beoordeling.

PAE/U
(beide richtingen

samen)
referentiesituatie

Referentie-
situatie

PAE/U
(beide richtingen

samen) na ontwik-
keling

Beoorde-
ling

N148- Sint-Bernard-
sesteenweg 1.159 Zeer druk 1.203 Overschrijding ---

Kleidaallaan 1.113 Zeer druk 1.220 Overschrijding ---

N148-Heuvelstraat 858 Druk 936 Zeer Druk --

Steenwinkelstraat 512 Normaal 535 Normaal 0

Nijverheidsstraat 343 Normaal 422 Normaal 0

Abdijstraat 517 Normaal 564 Normaal 0

Delvauxstraat 108 Rustig 180 Rustig 0

Saunierlei 127 Rustig 139 Rustig 0

De toename in de Nijverheidsstraat is te beperkt om een significante impact te hebben op de
verkeersleefbaarheid. De toename van de intensiteiten in de andere geanalyseerde wegen is
steeds relatief beperkt, behalve in de Kleidaallaan en de N148-Sint-Bernardsesteenweg liggen
de huidige intensiteiten al dicht tegen de leefbaarheidsdrempel (1200 pae/u) zodat zelfs deze
kleine toename leidt tot een overschrijding van de leefbaarheidsdrempel. Dit moet echter genu-
anceerd worden. De toename van het verkeer ten gevolge van de ontwikkelingen is niet de
hoofdoorzaak van de verkeersleefbaarheidoverschrijding. De hoge huidige intensiteiten spelen
hierin een belangrijkere rol.

In de N148-Heuvelstraat leidt de toename van het verkeer ertoe dat de weg qua verkeersleef-
baarheid van een drukke naar een zeer drukke toestand gaat.

Samenvattend kan gesteld worden dat globaal voor voorliggend plan globaal een negatief ef-
fect (--) verwacht wordt, omwille van de toename in de intensiteiten, die leiden tot een over-
schrijding van de leefbaarheidsdrempel in de Kleidaallaan en de N148-Sint-Bernardsesteen-
weg. Ook het effect in de N148-Heuvelstraat draagt bij tot deze beoordeling.

Effectgroep verkeersveiligheid

Een toename in de intensiteiten kan in principe leiden tot een toename in het aantal ongevallen.
Echter, dit is geen lineair verband. Op basis van de raming van de verkeersgeneratie van dit
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deelplan moet gesteld worden dat de toename van de intensiteiten beperkt is. Het gaat om
hoofdzakelijk personenwagens. Het aandeel vrachtverkeer is beperkt.

Uit de ongevallengegevens van de politie blijkt dat de omgeving van de ontwikkelingen geken-
merkt wordt door relatief veel verschillende ongevallenlocaties, maar per locatie gaat het tel-
kens over ongevallen met relatief beperkte gevolgen. Gelet op de complexiteit van de omgeving
en de aanwezigheid van verschillende vervoerwijzen en functies, blijkt het huidig aantal onge-
vallen niet buiten proportie.

De beperkte toename van de intensiteiten zal leiden tot een lichte achteruitgang van de ver-
keersveiligheid op bestaande potentiële conflictpunten. Het effect wordt met andere woorden
als beperkt negatief (-) beoordeeld.

Afhankelijk van de precieze wijze van ontsluiting zal één of meerdere ontsluitingspunten bijko-
mend beveiligd moeten worden.

Parkeerbalansbenadering

Voor de zorgboulevard wordt bij voorkeur uitgegaan van de cijfers uit de gemeentelijke verorde-
ning. Deze liggen lager dan de CROW-kencijfers en ondersteunen op de manier duurzame mo-
biliteit (gekoppeld aan verbetering van multimodale vervoersmogelijkheden). Ook voor apparte-
menten, ééngezinswoningen en voorzieningen is dit het geval. Omwille van de beperkte detail-
lering van het programma wordt in de onderstaande tabel een berekening uitgevoerd voor een
mogelijke detaillering, enkel met de bedoeling de mogelijkheden tot dubbelgebruik van parkeer-
plaatsen te analyseren. Het is immers zo dat door een gezamenlijk parking te voorzien het to-
tale aantal parkeerplaatsen beperkt kan worden. Parkeerplaatsen die s’ avonds en ’s nachts
door bewoners gebruikt worden, kunnen tijdens de dag door werknemers of bezoekers gebruikt
worden.

In onderstaande tabel wordt in eerste instantie de afzonderlijke parkeerbehoefte bepaald per
deelgebied. Er wordt uitgegaan van de minimale norm om op deze wijze de mobiliteit duurzaam
te sturen. Verder wordt voor de functie ‘voorzieningen’ de oppervlakte evenredig verdeeld over
de functies handel, horeca en diensten.

In een volgende stap wordt op basis van de aanwezigheidspercentages op het maatgevend
moment (werkdag avond, volgens Vademecum Duurzaam Parkeerbeleid) de parkeerbalans uit-
gevoerd. Voor dit deelgebied betekent dit dat ongeveer 100 parkeerplaatsen minder noodzake-
lijk zijn. De voorziene parkeerplaatsen dienen dan wel voor collectief gebruik te worden inge-
richt en voor iedere gebruiker beschikbaar te zijn. Een avond op een werkdag is maatgevend
omwille van het grootte aandeel ‘wonen’.

Functie Aanname Omvang Volgens
verordening

Aanwezigheids-
percentage

Parkeerbalans

Zorgboulevard. 162 bedden 70 pp 30% 21 pp
Appartementen 438 584 pp 100% 584 pp
Eengezinswoningen 188 188 pp (mini-

maal)
100% 188 pp

Voorzieningen 1/3 handel 2000m² 27 pp 20% 5 pp
1/3 horeca 2000m² 50 pp 90% 45 pp
1/3 dien-
sten

2000m² 27 pp 5% 1 pp

TOTAAL 946 pp 844 pp

Qua benodigde fietsenstallingen zijn de bepalingen van de gemeentelijke verordening van toe-
passing. Hier is het niet wenselijk om een (fiets)parkeerbalansbenadering toe te passen. Elke
functie dient afzonderlijk het gewenste aantal fietsstallingen te voorzien.
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2.3.3.2 Site Bekaert (3a + 3b) variant programma

Verkeersgeneratie en toedeling aan het netwerk

De berekeningswijze is identiek aan deze hierboven. Het gaat om 650 wooneenheden en
3.500m² ondersteunende voorzieningen (waarbij zorgcomplex en landschapspark blijven be-
houden).

In PAE

# voertuigbe-
wegingen per

dag
Ochtendspits

IN
Ochtendspits

UIT
Avondspits

IN
Avondspits

UIT

Zorgboulevard 386 25 19 19 23

Wonen (appartementen) 867 6 70 51 22
Wonen (eengezinswonin-
gen) 552 4 45 32 14

Voorzieningen 251 28 21 22 26

 TOTAAL 2.056 63 155 125 85

Effectgroep verkeersdoorstroming

Vergelijking van de verkeersgeneratie van de variant met de basisoptie leert dat de variant iets
minder verkeer zal genereren. Het verschil is echter beperkt. Het gaat maar om circa 30 voertui-
gen minder per spitsuur (beide richtingen samen). Dit is daarenboven gespreid over verschil-
lende routes, waardoor het verschil in verkeersdoorstroming t.o.v. de basisoptie verwaarloos-
baar is.

OCHTENDSPITS

Wegvak Richting Cap
(pae/u)

PAE (MAX)
huidige
toestand

I/C verhouding huidige
toestand

PAE (MAX) na
ontwikkeling

I/C verhouding na
ontwikkeling

%-
wijziging

Noorden 1000 578 57,8% 589 58,9% 1%
Zuiden 1000 444 44,4% 472 47,2% 3%
Oosten 1000 702 70,2% 771 77,1% 7%
Westen 1000 305 30,5% 333 33,3% 3%
Noorden 1000 432 43,2% 482 48,2% 5%
Zuiden 1000 279 27,9% 299 29,9% 2%
Oosten 1000 336 33,6% 351 35,1% 2%
Westen 1000 139 13,9% 145 14,5% 1%
Oosten 600 139 23,2% 190 31,7% 9%
Westen 600 167 27,8% 188 31,3% 4%
Oosten 600 248 41,3% 278 46,3% 5%
Westen 600 169 28,2% 181 30,2% 2%
Oosten 600 54 9,0% 101 16,8% 8%
Westen 600 36 6,0% 55 9,2% 3%
Oosten 600 52 8,7% 60 10,0% 1%
Westen 600 49 8,2% 52 8,7% 1%

N148- Sint-Bernardsesteenweg

Kleidaallaan

N148-Heuvelstraat

Steenwinkelstraat

Nijverheidsstraat

Abdijstraat

Delvauxstraat

Saunierlei
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AVONDSPITS

Het verschil in verkeersgeneratie tussen beide varianten is te beperkt om tot een gewijzigde mi-
lieubeoordeling te komen. De beoordeling voor deze effectgroep blijft dan ook, zoals in de ba-
sisvariant, behouden: beperkt negatief effect (-), omwille van de toename in de intensiteiten.
De opmerking omtrent de ontsluiting van het terrein op microniveau blijft van toepassing. Er kan
besloten worden dat het variant programma geen onderscheidende effecten genereert ten op-
zichte van het basisprogramma.

Effectgroep verkeersleefbaarheid

De toename van het verkeer leidt ertoe dat de leefbaarheidsgrens (1200 pae/u) overschreden
wordt in de Kleidaallaan. In de N148-Sint-Bernardsesteenweg is dit niet het geval, maar gaat
het om een marge van enkele pae/u. Belangrijk is op te merken dat voornamelijk de bestaande
intensiteiten de verkeersleefbaarheid onder druk zetten. De toename van het verkeer draagt
hier in beperkte mate aan bij.

Langs de N148-Heuvelstraat leidt de toename van het verkeer tot een negatief effect. De ove-
rige wegen vertonen een verwaarloosbaar effect op het vlak van verkeersleefbaarheid.

PAE/U
(beide richtingen

samen)
referentiesituatie

Referentie-
situatie

PAE/U
(beide richtin-
gen samen) na
ontwikkeling

Na
ontwikkeling

Beoordeling

N148- Sint-Bernard-
sesteenweg 1159 Zeer druk 1197 Zeer druk 0

Kleidaallaan 1113 Zeer druk 1206 Overschrijding ---

N148-Heuvelstraat 858 Druk 927 Druk --

Steenwinkelstraat 512 Normaal 532 Normaal 0

Nijverheidsstraat 343 Normaal 412 Normaal 0

Abdijstraat 517 Normaal 558 Normaal 0

Delvauxstraat 108 Rustig 172 Rustig 0

Saunierlei 127 Rustig 137 Rustig 0

In vergelijking met de basisontwikkelingen voor de site Bekaert (zie eerder) blijkt dat de toe-
name van het verkeer beperkter is. Dit leidt ertoe dat de verkeersleefbaarheid minder onder
druk komt te staan in vergelijking met het basisscenario. Echter het verschil met de ‘basis’ is be-
perkt. Zo scoort de N148-Sint-Bernardsesteenweg ‘0’ in de variant, maar enkele pae meer zou
dit meteen doen omslaan.

Wegvak Richting Cap
(pae/u)

PAE (MAX)
huidige
toestand

I/C verhouding huidige
toestand

PAE (MAX) na
ontwikkeling

I/C verhouding na
ontwikkeling

%-
wijziging

Noorden 1000 504 50,4% 527 52,7% 2%
Zuiden 1000 655 65,5% 670 67,0% 2%
Oosten 1000 429 42,9% 467 46,7% 4%
Westen 1000 684 68,4% 739 73,9% 5%
Noorden 1000 356 35,6% 384 38,4% 3%
Zuiden 1000 502 50,2% 543 54,3% 4%
Oosten 1000 204 20,4% 212 21,2% 1%
Westen 1000 308 30,8% 320 32,0% 1%
Oosten 600 157 26,2% 185 30,8% 5%
Westen 600 186 31,0% 227 37,8% 7%
Oosten 600 201 33,5% 218 36,3% 3%
Westen 600 316 52,7% 340 56,7% 4%
Oosten 600 57 9,5% 83 13,8% 4%
Westen 600 51 8,5% 89 14,8% 6%
Oosten 600 59 9,8% 63 10,5% 1%
Westen 600 68 11,3% 74 12,3% 1%

Nijverheidsstraat

Abdijstraat

Delvauxstraat

Saunierlei

Steenwinkelstraat

N148- Sint-Bernardsesteenweg

Kleidaallaan

N148-Heuvelstraat
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Samenvattend moet gesteld worden dat de variant iets minder negatief scoort dan de ‘basis’,
maar dat het verschil beperkt is. Er kan gesteld worden dat een beperkt negatief tot negatief
effect (-/--) verwacht wordt, omwille van de toename in de intensiteiten, die leiden tot een over-
schrijding van de leefbaarheidsdrempel in de Kleidaallaan. Ook het effect in de N148-Heuvel-
straat draagt bij tot deze beoordeling.  Er kan worden besloten dat geen aanzienlijk negatieve
effecten van toepassing zijn, gezien de impact van de ontwikkelingen op zich beperkt is ten op-
zichte van de totale aanwezige belasting op de desbetreffende wegvakken. De nieuwe ontwik-
kelingen zullen bijgevolg niet leiden tot een meer significante belasting van de desbetreffende
wegvakken.

Effectgroep verkeersveiligheid

Qua verkeersveiligheid kan de variant gelijkwaardig worden beoordeeld als de basisvariant.
De beperkte toename van de intensiteiten zal leiden tot een lichte achteruitgang van de ver-
keersveiligheid op bestaande potentiële conflictpunten. Het effect is m.a.w. beperkt negatief
(-).
Indien in een latere fase duidelijk is hoe en waar men het plangebied concreet zal ontsluiten en
aantakken op de Sint-Bernardsesteenweg dient eveneens onderzocht of het nieuwe kruispunt
bijkomend beveiligd dient te worden en op welke manier dit best kan gebeuren.

Parkeerbalansbenadering

Op analoge wijze wordt een parkeerbalans opgesteld voor de ‘variant’.

Functie Aanname Omvang Volgens
verordening

Aanwezigheids-
percentage

Parkeerbalans

Zorgboulevard. 162 bedden 70 pp 30% 21 pp
Appartementen 455 607 pp 100% 607 pp
Eengezinswoningen 195 195 pp (mini-

maal)
100% 195 pp

Voorzieningen 1/3 handel +/- 1165m² 16 pp 20% 3 pp
1/3 horeca +/- 1165m² 29 pp 90% 26 pp
1/3 dien-
sten

+/- 1165m² 16 pp 5% 1 pp

TOTAAL 933 pp 853 pp

Qua benodigde fietsenstallingen zijn de bepalingen van de gemeentelijke verordening van toe-
passing. Hier is het niet wenselijk om een (fiets)parkeerbalansbenadering toe te passen. Elke
functie dient afzonderlijk het gewenste aantal fietsstallingen te voorzien.

2.3.3.3 Cluster Armenpoort (1)

Verkeersgeneratie en toedeling aan het netwerk

Het gaat om maximaal 40 wooneenheden en een 3-tal kantoor-achtigen van ca. 100 tot 150m².
Op basis van voorgaande kencijfers komt dit neer op 67 bewoners en 12 bezoekers per dag.

Dit levert een verwachte aantal verplaatsingen per dag (in+uit) van 158, uitsluitend ten ge-
volge van de wooneenheden in Cluster Armenpoort.

Voor de voorziene kantoor-achtigen komt neer dit op 18 werknemers, 1 bezoeker en 2 leverin-
gen per dag. Bij 2 verplaatsingen per gebruiker, worden dan 44 verplaatsingen per dag ver-
wacht.

Samen met de voorgaand aangehaalde modal split en verdeling over de spitsuren geeft dit vol-
gend mobiliteitsprofiel:
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Tabel 2-33: Mobiliteitsprofiel Cluster Armenpoort

In PAE
# voertuigbewe-
gingen per dag

Ochtend-
spits IN

Ochtend-
spits UIT

Avond-
spits IN

Avondspits
UIT

Wonen (lofts) 76 0 5 4 2

Kantoorachtigen 36 5 1 1 4

 TOTAAL 93 6 6 5 6

Effectgroep verkeersdoorstroming

Gelet op de zeer beperkte verkeersgeneratie van Cluster Armenpoort en de spreiding van het
verkeer, zal de impact op de intensiteiten op de relevante wegvakken minimaal zijn. Het gaat
immers maar om enkele extra voertuigen per spitsuur.

OCHTENDSPITS

AVONDSPITS

Aangezien de I/C-ratio’s berekend vanuit de doorsnedetellingen lager zijn dan 0,80 en dat de
wijziging kleiner is dan 5%, moet gesteld worden dat de ontwikkelingen in Cluster Armenpoort
een verwaarloosbaar effect (0) hebben op het vlak van verkeersdoorstroming.

Wegvak Richting Cap
(pae/u)

PAE (MAX)
huidige
toestand

I/C verhouding huidige
toestand

PAE (MAX) na
ontwikkeling

I/C verhouding na
ontwikkeling

%-
wijziging

Noorden 1000 578 57,8% 579 57,9% 0%
Zuiden 1000 444 44,4% 445 44,5% 0%
Oosten 1000 702 70,2% 705 70,5% 0%
Westen 1000 305 30,5% 308 30,8% 0%
Noorden 1000 432 43,2% 434 43,4% 0%
Zuiden 1000 279 27,9% 281 28,1% 0%
Oosten 1000 336 33,6% 337 33,7% 0%
Westen 1000 139 13,9% 140 14,0% 0%
Oosten 600 139 23,2% 145 24,2% 1%
Westen 600 167 27,8% 173 28,8% 1%
Oosten 600 248 41,3% 249 41,5% 0%
Westen 600 169 28,2% 170 28,3% 0%
Oosten 600 54 9,0% 56 9,3% 0%
Westen 600 36 6,0% 38 6,3% 0%
Oosten 600 52 8,7% 52 8,7% 0%
Westen 600 49 8,2% 49 8,2% 0%

N148- Sint-Bernardsesteenweg

Kleidaallaan

N148-Heuvelstraat

Steenwinkelstraat

Nijverheidsstraat

Abdijstraat

Delvauxstraat

Saunierlei

Wegvak Richting Cap
(pae/u)

PAE (MAX)
huidige
toestand

I/C verhouding huidige
toestand

PAE (MAX) na
ontwikkeling

I/C verhouding na
ontwikkeling

%-
wijziging

Noorden 1000 504 50,4% 505 50,5% 0%
Zuiden 1000 655 65,5% 656 65,6% 0%
Oosten 1000 429 42,9% 432 43,2% 0%
Westen 1000 684 68,4% 686 68,6% 0%
Noorden 1000 356 35,6% 358 35,8% 0%
Zuiden 1000 502 50,2% 504 50,4% 0%
Oosten 1000 204 20,4% 205 20,5% 0%
Westen 1000 308 30,8% 308 30,8% 0%
Oosten 600 157 26,2% 163 27,2% 1%
Westen 600 186 31,0% 191 31,8% 1%
Oosten 600 201 33,5% 202 33,7% 0%
Westen 600 316 52,7% 317 52,8% 0%
Oosten 600 57 9,5% 59 9,8% 0%
Westen 600 51 8,5% 53 8,8% 0%
Oosten 600 59 9,8% 59 9,8% 0%
Westen 600 68 11,3% 68 11,3% 0%

Nijverheidsstraat

Abdijstraat

Delvauxstraat

Saunierlei

Steenwinkelstraat

N148- Sint-Bernardsesteenweg

Kleidaallaan

N148-Heuvelstraat
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Effectgroep verkeersleefbaarheid

Voor de Cluster Armenpoort is de Nijverheidstraat de meest relevante weg qua mogelijke im-
pact op de verkeersleefbaarheid. Dit is namelijk een woonstraat, die daarenboven alle verkeer
gegenereerd door de ontwikkelingen in Cluster Armenpoort zal dragen.

PAE/U
(beide richtingen

samen)
referentiesituatie

Referentie-
situatie

PAE/U
(beide richtingen

samen) na ontwik-
keling

Na
ontwikkeling

Beoorde-
ling

N148- Sint-Bernard-
sesteenweg 1159 Zeer druk 1161 Zeer druk 0

Kleidaallaan 1113 Zeer druk 1118 Zeer druk 0

N148-Heuvelstraat 858 Druk 862 Druk 0

Steenwinkelstraat 512 Normaal 513 Normaal 0

Nijverheidsstraat 343 Normaal 354 Normaal 0

Abdijstraat 517 Normaal 519 Normaal 0

Delvauxstraat 108 Rustig 112 Rustig 0

Saunierlei 127 Rustig 127 Rustig 0

Uit de tellingen (aangevuld met verkeer recente ontwikkelingen) bleek dat op een piekmoment
de Nijverheidsstraat door 512 pae per uur gebruikt werd. Dit betekent dat dit een normale straat
is.
Toevoeging van het verkeer van Cluster Armenpoort doet dit stijgen tot 65 pae/u (+12 in och-
tendspitsuur). Toetsing aan het significantiekader leert dat dit een verwaarloosbaar effect (0)
is

Door de spreiding van het verkeer langs de N148 en vervolgens andere wegen, is er geen of
verwaarloosbaar effect (0) te verwachten op de N148 en deze andere wegen.

Effectgroep verkeersveiligheid

Ten opzichte van de huidige situatie is er geen belangrijke toename in de verkeersintensiteiten
te verwachten. Daarenboven gaat het voornamelijk om personenwagens.

Er moet gesteld worden dat de ontwikkelingen voorzien in Cluster Armenpoort een zeer beperkt
verkeersgenererend effect hebben, waardoor een neutrale situatie op het vlak van verkeersvei-
ligheid verwacht wordt, zijnde een te verwaarlozen effect (0).

Parkeerbalansbenadering

De parkeerbalans wordt op analoge wijze opgesteld.

Functie Omvang Volgens veror-
dening

Aanwezigheids-
percentage

Parkeerbalans

Lofts (appartementen) 40 53 pp 100% 53 pp
Kantoorachtigen 450m² 9 pp 5% 1 pp

TOTAAL 62 pp 54 pp

Qua benodigde fietsenstallingen zijn de bepalingen van de gemeentelijke verordening van toe-
passing. Hier is het niet wenselijk om een (fiets)parkeerbalansbenadering toe te passen. Elke
functie dient afzonderlijk het gewenste aantal fietsstallingen te voorzien.
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2.3.3.4 Steenbakkerijstraat (2)

Verkeersgeneratie en toedeling aan het netwerk

Er wordt voorzien om 10 à 15 bijkomende wooneenheden te ontwikkelen.

Op basis van voorgaande kencijfers voor functie ‘wonen (eengezinswoning)’ wordt volgende
mobiliteitsprofiel geraamd. Het gaat om 89 verplaatsingen per dag.

Tabel 2-34: Mobiliteitsprofiel Steenbakkerijstraat

In PAE
# voertuigbewe-
gingen per dag

Ochtendspits
IN

Ochtendspits
UIT

Avondspits
IN

Avondspits
UIT

 TOTAAL 42 0 3 2 1

Effectgroep verkeersdoorstroming

Gelet op de zeer beperkte omvang van de ontwikkelingen in termen van verkeersgeneratie en
de beschikbare restcapaciteit op de wegenis die dit deelgebied ontsluit, moet besloten worden
dat er een verwaarloosbaar effect is op de verkeersdoorstroming als gevolg van de ontwikkeling
van de site Steenbakkerijstraat.

OCHTENDSPITS

AVONDSPITS

Wegvak Richting Cap
(pae/u)

PAE (MAX)
huidige
toestand

I/C verhouding huidige
toestand

PAE (MAX) na
ontwikkeling

I/C verhouding na
ontwikkeling

%-
wijziging

Noorden 1000 578 57,8% 578 57,8% 0%
Zuiden 1000 444 44,4% 445 44,5% 0%
Oosten 1000 702 70,2% 703 70,3% 0%
Westen 1000 305 30,5% 305 30,5% 0%
Noorden 1000 432 43,2% 433 43,3% 0%
Zuiden 1000 279 27,9% 279 27,9% 0%
Oosten 1000 336 33,6% 336 33,6% 0%
Westen 1000 139 13,9% 139 13,9% 0%
Oosten 600 139 23,2% 139 23,2% 0%
Westen 600 167 27,8% 167 27,8% 0%
Oosten 600 248 41,3% 249 41,5% 0%
Westen 600 169 28,2% 169 28,2% 0%
Oosten 600 54 9,0% 55 9,2% 0%
Westen 600 36 6,0% 36 6,0% 0%
Oosten 600 52 8,7% 52 8,7% 0%
Westen 600 49 8,2% 49 8,2% 0%

N148- Sint-Bernardsesteenweg

Kleidaallaan

N148-Heuvelstraat

Steenwinkelstraat

Nijverheidsstraat

Abdijstraat

Delvauxstraat

Saunierlei

Wegvak Richting Cap
(pae/u)

PAE (MAX)
huidige
toestand

I/C verhouding huidige
toestand

PAE (MAX) na
ontwikkeling

I/C verhouding na
ontwikkeling

%-
wijziging

Noorden 1000 504 50,4% 504 50,4% 0%
Zuiden 1000 655 65,5% 655 65,5% 0%
Oosten 1000 429 42,9% 429 42,9% 0%
Westen 1000 684 68,4% 685 68,5% 0%
Noorden 1000 356 35,6% 356 35,6% 0%
Zuiden 1000 502 50,2% 503 50,3% 0%
Oosten 1000 204 20,4% 204 20,4% 0%
Westen 1000 308 30,8% 308 30,8% 0%
Oosten 600 157 26,2% 157 26,2% 0%
Westen 600 186 31,0% 186 31,0% 0%
Oosten 600 201 33,5% 201 33,5% 0%
Westen 600 316 52,7% 316 52,7% 0%
Oosten 600 57 9,5% 57 9,5% 0%
Westen 600 51 8,5% 52 8,7% 0%
Oosten 600 59 9,8% 59 9,8% 0%
Westen 600 68 11,3% 68 11,3% 0%

Nijverheidsstraat

Abdijstraat

Delvauxstraat

Saunierlei

Steenwinkelstraat

N148- Sint-Bernardsesteenweg

Kleidaallaan

N148-Heuvelstraat
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Er wordt m.a.w. een I/C-ratio lager dan 0,80 en een stijging van minder dan 5% verwacht, zodat
er geen of verwaarloosbaar effect is (0).

Effectgroep verkeersleefbaarheid

De N148-Heuvelstraat is de (quasi) directe ontsluitingsroute voor dit deelplan. Omwille van de
zeer lage verkeersgeneratie en de spreiding van het verkeer, zal er op andere wegen enkel een
verwaarloosbaar effect merkbaar zijn ten gevolge van de ontwikkeling van site Steenbakkerij-
straat.

PAE/U
(beide richtingen

samen)
referentiesituatie

Referentie-
situatie

PAE/U
(beide richtingen

samen) na ontwik-
keling

Na ontwikkeling Beoorde-
ling

N148- Sint-Bernard-
sesteenweg 1159 Zeer druk 1159 Zeer druk 0

Kleidaallaan 1113 Zeer druk 1114 Zeer druk 0

N148-Heuvelstraat 858 Druk 859 Druk 0

Steenwinkelstraat 512 Normaal 512 Normaal 0

Nijverheidsstraat 343 Normaal 343 Normaal 0

Abdijstraat 517 Normaal 517 Normaal 0

Delvauxstraat 108 Rustig 109 Rustig 0

Saunierlei 127 Rustig 127 Rustig 0

De N148-Heuvelstraat kent in de huidige toestand een maximale belasting van 858 pae motor-
voertuigen per uur (beide richtingen samen). Dit is met andere woorden een drukke straat in ter-
men van verkeersleefbaarheid.

Toevoeging van het verkeer van deelplan Steenbakkerijstraat doet dit stijgen tot 859 pae/u (+1
in ochtendspitsuur). Ook op de andere betrokken wegen is er een verwaarloosbaar effect.

Toetsing aan het significantiekader leert dat dit een verwaarloosbaar effect (0) is.

Effectgroep verkeersveiligheid

De geraamde verkeersgeneratie ten gevolge van de deelplan is te beperkt om een significant
effect op de verkeersveiligheid te hebben. Vandaar dat op het vlak van verkeersveiligheid geen
of een verwaarloosbaar effect (0) verwacht wordt.

Parkeerbalansbenadering

Aangezien in deze cluster maar 1 functie voorzien wordt, is het niet mogelijk een parkeerbalans
op te maken. Volgens de gemeentelijke verordening zijn, bij 15 wooneenheden, minimaal 15 en
maximaal 30 parkeerplaatsen te voorzien (in geval van woningen met een vloeroppervlakte tus-
sen 100m² en 150m²).
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2.3.3.5 Cumulatieve effecten van de verschillende planonderdelen

Uit de ramingen van het verkeersgenererend effect op basis van de voorgestelde programma
blijkt duidelijk dat de Bekaertsite maatgevend zal zijn voor de effecten op het vlak van mobiliteit.
Beide andere deelplannen zorgen voor een zeer beperkte verkeersgeneratie. De verkeersgene-
ratie ten gevolgen van Cluster Armenpoort en Steenbakkerijstraat is amper 6% van de totale
verkeersgeneratie.

De impact van de ontwikkelingen op de Bekaertsite is maatgevend voor de effectenbeoordeling,
waardoor de cumulatieve effecten gelijkwaardig kunnen beoordeeld als de effecten tgv de ont-
wikkeling van de Bekaertsite. Beide andere deelplannen dragen in niet-significante mate bij.

De cumulatieve effecten van een ontwikkelingen van de 3 deelplannen zijn dus (quasi) gelijk-
waardig aan deze van de Bekaertsite. Hierbij moet de nuance aangebracht worden dat de N148
en de belangrijke assen tussen de N148 en de A12 momenteel reeds sterk belast zijn.

2.3.3.6 Sensitiviteitstoets zorgcomplex

In het voorgaande werd voor het zorgcomplex gerekend vertrekkend vanuit 162 bedden. Er
wordt een sensitiviteitstoets uitgevoerd om na te gaan of er vanuit mobiliteitsoogpunt nog marge
is om een groter aantal bedden binnen het zorgprogramma te realiseren.

Op het vlak van doorstroming kan worden aangenomen dat een groter aantal bedden geen ne-
gatief effect zal hebben. Indien bijvoorbeeld het aantal bedden stijgt met 25%, resulteert dit in
volgende bijkomende verkeersgeneratie (t.o.v. 162 bedden):

In PAE # voertuigbewe-
gingen per dag

Ochtendspits
IN

Ochtendspits
UIT

Avondspits
IN

Avondspits
UIT

25% extra 96 6 5 5 6

Het bijkomende verkeergenererend effect is dus zeer klein. Aangezien dit verkeer zich dan nog
verspreid over verschillende routes, is de impact op het maatgevend wegvak (in termen van
doorstroming), namelijk Kleidaallaan, verwaarloosbaar. De eerder berekende I/C-verhoudingen
geven aan dat qua doorstroming hier nog enige marge is.

Op het vlak van verkeersleefbaarheid zijn de effecten eveneens gelijkaardig te beoordelen als
bij het voorgenomen aantal bedden. Zonder milderende maatregelen werd vastgesteld dat bij
het voorgenomen programma negatieve effecten te verwachten zijn, hoofdzakelijk in de Sint-
Bernardsesteenweg en de Kleidaallaan. Deze wegen zijn in de referentietoestand als zeer sterk
belast waardoor de leefbaarheidsdrempel benaderd wordt. De ontwikkelingen zorgen voor een -
zij het beperkte - overschrijding van deze leefbaarheidsdrempel. Het overschrijden van deze
leefbaarheidsdrempel zal afhankelijk zijn van de bijkomende verkeersgeneratie door de nieuwe
ontwikkelingen. Mits milderende maatregelen kan dit teruggedrongen worden (cfr. beoordeling
t.o.v. de referentiesituatie), maar het is duidelijk dat hoe dan ook de situatie op vlak van ver-
keersleefbaarheid kritiek is. Zelfs kleine toenames van het verkeer kunnen de situatie qua leef-
baarheid voorbij de drempel duwen.

De toename van het verkeer door een groter zorgprogramma is te beperkt om een significante
impact te hebben op de verkeersveiligheid.

Concluderend moet gesteld worden dat een ruimer programma in het zorgcomplex op vlak van
doorstroming en verkeersveiligheid mogelijk is, maar dat de verkeersleefbaarheid sowieso te-
gen (of over) de grens zit, wat bij het vooropgestelde programma ook reeds het geval is.
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2.3.4 Effectenbeoordeling t.o.v. de juridisch planologische situatie

Op het gewestplan is de site momenteel hoofdzakelijk industrieterrein. Het gaat om 30ha 99a
5ca (bruto).

Op basis van kencijfers9 wordt een raming van de verkeersgeneratie gemaakt indien de site
ontwikkeld zou worden als industrieterrein. Er wordt aangenomen dat het om zware industrie
gaat, aangezien dit het best aansluit bij de historische situatie (fabriek Bekaert).

Per hectare netto oppervlakte geven de kencijfers aan dat 59 personenwagenbewegingen en
14 vrachtwagenbewegingen verwacht moeten worden (ingaand + uitgaand). Gemiddeld be-
draagt de verhouding tussen netto en bruto oppervlakte 0,77. Daarenboven zijn deze kencijfers
van toepassing op een gemiddelde weekdag. Omzetting naar een werkdag gebeurt aan de
hand van een factor 1,33.

Dit resulteert in 1873 personenwagenbewegingen en 444 vrachtwagenbewegingen per dag. Sa-
men is dit goed voor een verkeersgeneratie van 2762 pae per dag (ingaand + uitgaand).

Deze verkeersgeneratie voor een industrieterrein (zware industrie) ligt iets hoger dan de voor-
spelde verkeersgeneratie van het voorgestelde programma (+ 20%). Dat betekent dat ten op-
zichte van de juridisch planologische situatie het voorgestelde programma voor een afname van
de intensiteiten zou zorgen. Daarnaast wordt een daling van het vrachtverkeer verwacht t.o.v.
de planologische situatie. Bijgevolg wordt een verbetering t.a.v. doorstroming, verkeersleefbaar-
heid en –veiligheid verwacht t.o.v. de planologische situatie.

Er kan besloten worden dat ten opzichte van de juridische planologische situatie een beperkt
positief (+) effect wordt verwacht.

2.3.5 Cumulatieve effecten met geplande ontwikkelingen

Van de geplande ontwikkelingen zullen voornamelijk het masterplan abdijsite Hemiksem,
Schelle Dorpshart en Benedenvliet en het RUP Scheldeboord Hemiksem mogelijks een effect
hebben. Beiden genereren extra verkeer, zodat de intensiteiten op de omliggende wegenis kan
toenemen.

De impact door extra verkeersgeneratie van de verschillinde ontwikkelingen is cumulatief met
de ontwikkeling van voorliggend plan als te verwaarlozen te beschrijven. Zo is de extra ver-
keersgeneratie ten gevolge van het RUP Scheldeboord relatief beperkt. Daarenboven wordt zal
dit verkeer via een andere ontsluitingsweg, met name via de Scheldestraat ontsluiten naar de
site. De mobiliteitsstudie die in het kader van dit RUP werd opgesteld geeft aan dat de Schelde-
straat (directe ontsluiting) en de N148 voldoende restcapaciteit heeft.
Concreet op vlak van mobiliteit blijkt (studie Scheldeboord) dat in het totaal de Scheldestraat tij-
dens het avondspitsuur 146 pae zal verwerken, beide richtingen samen. De verdeling van het
verkeer dat het project verlaat zal gelijkmatig verdeeld zijn (50/50: 50%
richting Hoboken, 50% richting Boom). Het verkeer naar het project toe heeft een verhouding
45/55, op basis van de huidige telgegevens.
Conclusies mobiliteitsstudie:

De afwikkeling van het voorgestelde programma kan vlot verlopen via de Scheldestraat rich-
ting N148. Er is voldoende restcapaciteit, zowel in de Scheldestraat als op de N148.
In principe kan een voorrangskruispunt behouden blijven; vanuit capacitair oogpunt zijn ver-
keerslichten niet noodzakelijk.
Vanuit verkeersveiligheid en acceptabele wachttijden is een linksafslagstrook op de N148
(voor het verkeer dat de Scheldestraat wil inrijden) niet noodzakelijk.

9 CROW, publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie
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Dit betekent dat de N148-Heuvelstraat en de N148-Sint-Bernardsesteenweg per avondspitsuur
ongeveer 70 pae per uur mee zullen dragen ten gevolge van dit project. Via de kamstructuur
wordt dit afgewikkeld naar de Kleidaallaan. Omwille van de dispersie van het verkeer daalt de
intensiteitstoename hoe verder men van het projectgebied komt. Het effect deint dus uit.

De ontwikkelingen van de abdijsite werden reeds opgenomen binnen discipline mobiliteit, waar-
door de cumulatieve effecten reeds beoordeeld werden. Voor het Dorpshart Schelle en Bene-
denvliet wordt de realisatie van een jachthaven vooropgesteld. Omwille van de laag dynami-
sche functie en gezien slechts een beperkte verkeersgeneratie wordt verwacht die zich voorna-
melijk in weekends en in vakantieperiode voordoen worden geen cumulatieve effecten verwacht
met voorliggend plan.

In het plan Benedenvliet worden fiets- en voetgangersverbindingen voorzien langsheen de Be-
nedenvliet (die aansluiten op voorliggend plan). Cumulatief met voorliggend plan betekent dit
een versterking van de recreatieve structuur en bereikbaarheid (fijnmazig en coherent fietsrou-
tenetwerk) van het plangebied. De multimodale ontsluiting voor het plangebied en de omgeving
worden hierbij versterkt.

Voor het plangebied is in kader van de afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen het gebied
voor een golfterrein ten oosten van kern relevant. Gelet op het bovenlokale aard van een golf-
terrein en de ligging ten opzichte van de A12 is het aannemelijk dat verkeer van en naar het
golfterrein niet via de kern van Hemiksem rijdt. Daarenboven zorgt de recreatieve aard van
deze functie ervoor dat hoofdzakelijk niet in de spitsen gereden wordt, zodat het effect op de
drukke spitsmomenten, in relatie tot het plangebied ‘Oude Weg’ niet significant is.

2.3.6 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Onderstaand worden op basis van de milieubeoordeling milderende maatregelen en aanbeve-
lingen geformuleerd. Voor de doorvertaling van deze maatregelen/aanbevelingen wordt verwe-
zen naar hoofdstuk 16.

Vanuit de milieubeoordeling worden negatieve milieueffecten verwacht voor het deelgebied Be-
kaert. Voor deze effecten worden volgende milderende maatregelen voorgesteld die ruimtelijk
te vertalen zijn in het RUP:

Autoluw karakter van het plangebied optimaliseren o.a. door het onmogelijk maken van
doorgaande routes voor gemotoriseerd verkeer, het bundelen van parkeren aan de randen
van de plangebieden (in de mate van het mogelijke) en fietsenstallingen zo dicht mogelijk bij
de functies te situeren.
Promotie duurzame vervoerwijzen om de autoafhankelijkheid te beperken en op die wijze de
verkeersgeneratie inperken.

Voorzien voldoende fietsenstallingen conform gemeentelijke verordening
Voorzien van trage weg(en) of voorziening(en) voor fietsers en voetgangers in het deelge-
bied Bekaert die aansluiten op de N148-Sint-Bernardsesteenweg (fietsroute), minimaal
ter hoogte van de Delvauxstraat (fietsroute, bushalte en link naar treinstation), en op de
fietsontsluiting langs de Schelde

De oversteekbaarheid van de N148 is op deze locatie essentieel.
Inrichtingsprincipes: bij afzonderlijke fiets- en voetgangersverbinding: minimale breedte
3m. Indien het fietspad langs een weg voor gemotoriseerd verkeer ligt dient het Vade-
mecum Fietsvoorzieningen gevolgd te worden qua benodigde breedte. Voetpaden
langs een weg voor gemotoriseerd verkeer moeten minimaal 1,5m breed zijn. Verder
wordt aandacht gevraagd voor sociale veiligheid, comfortabele verharding, vermijden
van onnodige omwegen en aansluiting op oversteekvoorzieningen in de N148. Via de
bestaande voorzieningen langs de N148 en de bestaande wegenis in relatie tot de Sta-
tionsomgeving (bv; voetpaden in de Delvauxstraat) kunnen de bestaande netwerken
bereikt worden.
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Een fietssnelweg is gepland langsheen de spoorlijn 52. Hierbij worden voorzieningen voor
fietsers tussen het plangebied en de N148 aangegeven. Vanaf de N148 kan de spoorlijn en
dus de fietssnelweg gemakkelijk bereikt worden via de bestaande wegenis (Saunierlei, Del-
vauxstraat en Abdijstraat).
Een hoogwaardige fietsontsluiting langs de Schelde. De aansluitingen ter hoogte van het
plangebied naar de fietsverbindingen worden best beperkt in functie van veiligheid (jaagpad
W&Z).
Voorzien van één (of enkele) gemeenschappelijke parkings binnen deelgebied Bekaert zo-
dat het totaal aantal parkeerplaatsen optimaal gebruikt kan worden.
Voorzien van minimum 3 (ruimtelijk) verspreide toegangen tot het gebied, waarvan 1 hoofd-
toegang ter hoogte van de Delvauxstraat.

Daarnaast kunnen volgende aanbevelingen worden geformuleerd om de beperkt negatieve mili-
eueffecten te beperken:

Voorzien van een oplaadpunt voor elektrisch voertuigen.
Voorzien van autodeelplaatsen

Er dienen eveneens maatregelen te worden genomen om de verkeersleefbaarheid te verbete-
ren op de Kleidaallaan door onder andere de verkeersintensiteiten op deze verbinding te laten
dalen. De intensiteiten kunnen dalen door een modal split te realiseren door het voorzien van
voldoende alternatieve duurzame vervoerswijzen om de auto-afhankelijkheid te beperken (vb.
watertaxi – verbinding naar Antwerpen met bv. aanmeerplaats thv Hemixveer, goede verbindin-
gen met het openbaar vervoer, voldoende veilige fietsverbindingen, promoten van autodelen,
…) Deze maatregelen liggen echter buiten de scope van voorliggend plan en zijn ruimtelijk niet
te vertalen in het plan.

Bij realisatie van het plan is het belangrijk om in alle vervolgstappen na de opmaak van het
RUP alle opportuniteiten om het sterke gerichtheid van de wagen te verminderen binnen het
studiegebied. Naast de maatregelen die ruimtelijk te vertalen zijn in het RUP zijn acties noodza-
kelijk vanuit oa. het beleid of andere processen om de sterke gerichtheid van de wagen te ver-
minderen. Alle opportuniteiten (eveneens los van het RUP en buiten het plangebied zelf) dienen
aangewend te worden om de autogerichtheid in het studiegebied te verminderen.

2.3.7 Synthese

Uit de effectbeoordeling blijkt dat de ontwikkeling op de Bekaertsite maatgevend is. De cluster
Armenpoort en Steenbakkerijstraat zorgen voor een verwaarloosbaar aandeel verkeer. Dit
weerspiegelt zich ook in de beoordeling van verschillende effectgroepen. Er is telkens een ver-
waarloosbaar effect te verwachten. Milderende maatregelen omtrent cluster Armenpoort en
Steenbakkerijstraat zijn dan ook niet nodig.

Voor de ontwikkeling op de Bekaertsite ligt dit anders. Zowel voor de basisprogramma als het
variante programma wordt omwille van de toename van het verkeer een beperkt negatief effect
verwacht. Vooral de Kleidaallaan is hierin maatgevend. Dit werd reeds opgemerkt in de deelstu-
die mobiliteit van de Studie Scheldeboorden. In deze studie wordt opgenomen dat de Kleidaal-
laan een maximale spitsuurbelasting van 800 à 850 pae/u aan kan. Uit de voorgaande effectbe-
oordeling blijkt dat de voorziene ontwikkelingen op de Bekaertsite geen aanleiding geeft tot een
overschrijding van deze maximale spitsuurbelasting. In vergelijking tot de Studie Scheldeboor-
den werd het programma dan ook teruggeschroefd, zodat het beter afgestemd is op de capaci-
teit van de omliggende wegen.

Het beperkt negatief effect qua doorstroming is dan ook veroorzaakt door de toename van het
verkeer. De toekomstige I/C-verhouding ligt onder de kritische grens van 0,80. Echter de be-
denking moet gemaakt worden dat de marge ten opzichte van die kritische grens niet zo groot
is, zodat occasionele congestieproblemen kunnen ontstaan, hetzij niet structureel van aard.
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Een belangrijke opmerking moet gemaakt worden rond de verbindingen tussen de N148 en de
Kleidaallaan. Het gaat hierbij om de Abdijstraat, de Delvauxstraat en de Saunierlei. Aangezien
het gaat om relatief smalle, hoofdzakelijk woonstraten is de theoretische capaciteit beperkt (600
pae/u). Ook de spoorwegovergang heeft een invloed op de beperkte de capaciteit. De ont-
sluiting van het terrein op microniveau zal mede bepalen hoe de bijkomende intensiteiten ge-
spreid worden over deze wegen. Dit werd al opgemerkt in de Studie Scheldeboorden. Daarom
is het belangrijk om het verkeer te spreiden over de verschillende wegen, wat in het plan reeds
voorzien is door 3 toegangen te voorzien. Vanuit discipline mobiliteit wordt de verspreide ont-
sluiting van het plangebied bijgevolg ondersteund. Bij een geconcentreerde ontsluiting (1 toe-
gang) wordt alle verkeer op 1 kruispunt verwerkt, wat naar alle waarschijnlijkheid voor een over-
belasting van het kruispunt zal zorgen. Daarenboven is dit ongunstig voor de robuustheid van
de ontsluitingsstructuur. Als de ontsluiting niet gespreid wordt, worden dus significant negatieve
effecten verwacht.

Op het vlak van verkeersdoorstroming is er net als voor verkeerveiligheid geen onderscheid tus-
sen het basisprogramma en de variant voor de Bekaertsite. De verkeerveiligheid wordt beperkt
negatief beïnvloed, omwille van de toename van het verkeer. Deze toename is beperkt en om-
vat vooral personenwagens. Het aandeel vrachtverkeer is beperkt, gezien de aard van de ont-
wikkelingen. Vrachtverkeer heeft relatief gezien een grotere impact op de verkeersveiligheid. Er
wort een lichte achteruitgang van de verkeersveiligheid verwacht op bestaande potentiële con-
flictpunten.

Qua verkeersleefbaarheid blijkt de omgevingscapaciteit van de Kleidaallaan maatgevend. In de
referentietoestand wordt de leefbaarheidsdrempel (1200 pae/u beide richtingen) al benaderd.
Het basisprogramma zorgt voor een overschrijding, net als in de Sint-Bernardsesteenweg. Ook
in de Heuvelstraat wordt een afname van de verkeersleefbaarheid verwacht. De variant gene-
reert iets minder verkeer, waardoor geen overschrijding ontstaat op de Sint-Bernardsesteen-
weg. Het verschil tussen het basisprogramma en de variant is echter zeer beperkt. Het verschil
vertaalt zich ook door in de milieubeoordeling.

Qua verkeersleefbaarheid wordt een negatief effect verwacht (beperkt negatief tot negatief voor
de variant). Er wordt geen aanzienlijk negatief effect verwacht omdat de toename van het ver-
keer veroorzaakt door de ontwikkelingen beperkt is, zodat de overschrijding van de leefbaar-
heidsdrempel grotendeels door de bestaande intensiteiten veroorzaakt worden.

Omdat geen concreet aantal parkeerplaatsen gekend is, werd een parkeerbalansbenadering
uitgewerkt op basis van de gemeentelijke parkeerverordening en CROW-kencijfers. De normen
van de gemeentelijke parkeerverordening blijken lager te liggen en zijn, in termen van een stu-
rend beleid, te verkiezen.

Naast autoparkeerplaatsen dienen ook voldoende fietsparkeerplaatsen voorzien te worden.

Om de negatieve effecten te milderen wordt een maatregelenpakket opgesteld waarbij de auto-
afhankelijkheid wordt afgebouwd. Dit gebeurt door de multimodale ontsluitingsmogelijkheden op
te waarderen en te optimaliseren. Een afname van de autoafhankelijk leidt tot een beperktere
verkeersgeneratie waardoor de negatieve effecten gemilderd worden. Dit omvat het voorzien
van voldoende fietsenstallingen conform gemeentelijke verordening, het voorzien van trage
weg(en) of voorziening(en) voor fietsers en voetgangers in het deelgebied Bekaert die aanslui-
ten op de N148-Sint-Bernardsesteenweg (fietsroute), het voorzien van één (of enkele) gemeen-
schappelijke parkings binnen deelgebied Bekaert zodat het totaal aantal parkeerplaatsen opti-
maal gebruikt kan worden, voorzien van hoogwaardige fietsontsluiting langs de Schelde en het
voorzien van minimum 3 (ruimtelijk) verspreide toegangen tot het gebied, waarvan 1 hoofdtoe-
gang ter hoogte van de Delvauxstraat. Een verbinding met de geplande fietssnelweg is inherent
aanwezig via de bestaande wegenis.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten van het plan voor milderende maatre-
gelen. Daarnaast wordt een beoordeling opgenomen van het plan inclusief het nemen van de
de milderende maatregelen. Hierbij worden de bovenstaand beschreven milderende maatrege-
len allemaal in beschouwing genomen. De aanbevelingen worden niet mee in rekening ge-
bracht.

Beoordeling voor milderende maatregelen Beoordeling incl milderende maatregelen
Verkeers-
doorstroming

Verkeers-
leefbaarheid

Verkeers-
veiligheid

Verkeers-
doorstroming

Verkeers-
leefbaarheid

Verkeers-
veiligheid

Algemene effecten / / / / / /
Cluster Armenpoort
(1)

0 0 0 0 0 0

Steenbakkerijstraat
(2)

0 0 0 0 0 0

Bekaertsite
(3a + 3b)

- -- - - - -

Bekaertsite
(3a + 3b) variant

- -/-- - - - -

Terreinprofiel
variant 1

/ / / / / /

Terreinprofiel
variant 2

/ / / / / /
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3  Discipline geluid

3.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied voor discipline geluid van dit Plan- MER te Hemiksem situeert zich rond het
plangebied en de wegen waar mobiliteitseffecten te verwachten zijn. Voor geluid bevindt het
studiegebied zich tot op minstens 200 m van de grenzen van het plangebied. Dit studiegebied
zal uitgebreid worden tot waar er relevante effecten voor verkeer op treden. De wegen waar-
voor een stijging van meer dan 25 % van het verkeer wordt verwacht ten gevolge van het plan
worden zeker meegenomen in het studiegebied. Daarnaast worden ook de wegen meegeno-
men die op het plangebied (woonelementen) zelf een impact op het omgevingsgeluid kunnen
hebben. Dit is vooral het verkeer in de Heuvelstraat (N148) dat impact heeft op het omgevings-
geluid in het plangebied.

3.2 Beschrijving referentiesituatie

3.2.1 Methodologie

De referentiesituatie wordt beschreven aan de hand van geluidsmetingen uitgevoerd in 2015.
Er werd op een aantal meetpunten gemeten over een korte meetperiode. Daarnaast werd aan
de hand van een overdrachtsberekening volgens de SRM II het wegverkeersgeluid berekend.
Hiervoor worden de verkeersgegevens en de geometrische eigenschappen van de omgeving
gehanteerd. Op basis van deze gegevens die de referentiesituatie beschrijven wordt de signifi-
cantie van de effecten begroot volgens het significantiekader dat verder is weergegeven.

3.2.2 Beschrijving huidige situatie

3.2.2.1 Beschrijving akoestisch klimaat op basis van immissiemetingen

Om een inschatting te maken van het huidige (oorspronkelijk) omgevingsgeluid rondom het
plangebied wordt een overzicht gegeven van de activiteiten die zich er nu afspelen. Vooral het
wegverkeer in de Heuvelstraat en zijstraten bepalen nu het omgevingsgeluid. Ook bedrijvighe-
den dragen deels bij tot het omgevingsgeluid. In het kader van voorliggend MER werden metin-
gen over een korte periode uitgevoerd om een idee te krijgen van het huidige omgevingsgeluid.
De metingen werden uitgevoerd eind juli 2015. Op 5 meetpunten werd er gemeten over een pe-
riode van 10 à 15 minuten. De meetresultaten worden getoetst aan de richtwaarden uit
VLAREM II in functie van de bestemming van het meetpunt volgens het gewestplan. De metin-
gen werden uitgevoerd overeenkomstig VLAREM II, Bijlage 4.5.1. ‘Meetmethode en meet-
omstandigheden voor het omgevingsgeluid’. De meetapparatuur werd opgesteld op een hoogte
van 4 m boven het plaatselijk maaiveld en op minstens 4 m van de gevel. Tenslotte wordt het
wegverkeergeluid rondom het plangebied berekend volgens de SRM II met als input de ver-
keersgegevens verkregen uit de discipline mobiliteit. Afschermde objecten worden meegeno-
men in het geluidsmodel voor zover ze relevant zijn. Naast het aantal voertuigen wordt ook de
maximale snelheid als input gehanteerd. Als wegbedekking wordt een referentiewegdek gehan-
teerd.
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De ligging van de ambulante meetpunten volgens luchtfoto zijn hierna weergegeven:

Figuur 3-1: ligging van de ambulante meetpunten in het kader van plan MER

Meetpunten 2 tot 4 zijn gelegen in een woongebied op minder dan 500 m van een industriege-
bied. Meetpunten 1 en 5 zijn voorzien in het plangebied zelf. Voor de toekomstige situatie zal
het plangebied van bestemming wijzigen in gemengd stedelijk woongebied. Kortom, de milieu-
kwaliteitsnormen voor de gebieden binnen het plangebied worden bijgevolg 50 dB(A) voor de
dagperiode (7u tot 19u), 45 dB(A) voor de avond (19u tot 22u) en nachtperiode (22u tot 7u).
Voor de woningen buiten het gebied blijven de normen gehandhaafd.

De coördinaten en de beschrijving van de ambulante meetpunten zijn in onderstaande tabel
weergegeven:

Tabel 3-1 : Ambulante meetpunten
Ambulant
meetpunt

Adres/Ligging Bestemming volgens
gewest - RUP

Beschrijving van omgevings-
geluid

M1 Op parking thv Heuvelstraat 155 –
op 25 m van steenweg,Hemiksem

Industrie gebied -  Gemengd
stedelijk gebied met wonen

Wegverkeersgeluid Heuvel-
straat

M2 Heuvelstraat 189 op 3 m van
steenweg , Hemiksem

Woongebied op < 500 m van
een industriegebied

Wegverkeersgeluid Heuvel-
straat

M3 Heuvelstraat 225 op 3 m van
steenweg, Hemiksem

Woongebied op < 500 m van
een industriegebied

Wegverkeersgeluid Heuvel-
straat

M4 Nijverheidsstraat 21, Hemiksem Woongebied op < 500 m van
een industriegebied

Wegverkeersgeluid Heuvel-
straat en deel Nijverheidsstraat

M5 Schelde- oever - kade Industrie gebied -  Gemengd
stedelijk gebied met wonen

Wegverkeer op grote afstand –
werkactiviteiten op kade

Mpt 1

Mpt 2

Mpt 3

Mpt 4

Mpt 5
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Deze metingen leverden de waarden op van de grootheden LAeq, LA01, LA05, LA50 en LA95 uitge-
drukt in dB(A) (zie onderstaande tabel). Op 28/7/15 waaide de wind uit zuidelijke tot zuidweste-
lijke richting en er werd gemeten tussen 9u en 10u15.

Tabel 3-2:  meetresultaten ambulante meetpunten op 28/7/15

Mpt Starttijd LAeq,T LA01,T LA05,T LA50,T LA95,T

1 9u 63 70 68 59 48

2 9u15 71 79 76 64 50

3 9u35 70 78 75 63 49

4 9u55 54 66 60 48 42

5 10u15 50 64 63 43 41

Meetpunt 1:  is gelegen op de parking op de vroeger Bekaert site – De eerste-lijns-bebouwing
volgens het plan zal zich ter hoogte van dit meetpunt bevinden. Het wegverkeersgeluid van de
Heuvelstraat is hier bepalend. Het LA95,T overschrijdt de milieukwaliteitsnorm voor de dagperiode
nog niet, maar dit kan op sommige momenten van de dag wel het geval zijn;

Meetpunten 2 en 3: zijn gelegen op 5 m van de drukke steenweg (Heuvelstraat). We wensen
vooral voor deze punten na te gaan wat het effect zal zijn van bijkomend verkeer ten gevolge
van het plan. Deze weg is een secundaire weg maar door het drukke verkeer ( gemiddeld meer
dan 500 wagens per uur) toch bepalend voor het omgevingsgeluid.

Meetpunt 4: is gelegen in de Nijverheidstraat. Langs deze straat wordt het plangebied voorna-
melijk ontsloten. Verwacht wordt dat hier de grootste effecten inzake verkeer zullen optreden.
Het LA95,T, is nog voldoende laag omdat het effect van het verkeer van de steenweg (door de
afstand van het meetpunt tot de steenweg) hier al sterk is gereduceerd. Momenteel is het aantal
wagens doorheen deze straat eerder beperkt, maar kan verdubbelen in de geplande situatie.

Meetpunt 5:  is gelegen langs de Schelde oever. Verkeer in de omgeving en ook werkzaamhe-
den in de omgeving hebben het omgevingsgeluid beïnvloed. In het algemeen is het hier nog
rustig wat ook duidelijk af te leiden is uit het gemeten LA95,T. Dit geluidsniveau is nog voldoende
laag en voldoet zeker aan de milieukwaliteitsnormen.

Concluderend kan op basis van de uitgevoerde ambulante metingen gesteld worden dat het
wegverkeer op de Heuvelstraat en zijstraten de belangrijkste bron van geluidsverstoring in het
studiegebied is. Daarnaast zijn er ook de werkzaamheden van naburige KMO’s en woonactivi-
teiten die het omgevingsgeluid bepalen.
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3.2.3 Wegverkeersgeluid berekend volgens SRM II – Huidige situatie

Aan de hand van de verkeersgegevens voor de referentiesituatie werd de Lden en Lnight bere-
kend. Er werd in het model rekening gehouden met de actuele situatie zoals wegdek, maximaal
toegelaten snelheid van de wagens en verdeling personenwagens / vrachtwagens.

Dit geeft volgende berekende geluidsniveaus op basis van de aangeleverde verkeersgegevens
voor LAeq dag, avond en nacht en de Lden op de diverse meetpunten in het kader van deze Plan
– MER :

De berekende geluidsniveaus voor de dag, avond en nachtperiode zjin LAeq,1h uitgemiddeld over
een uur. Een vergelijking met de gemeten LAeq-niveaus is niet altijd mogelijk maar in de meeste
gevallen komen de berekende niveaus goed overeen en dan vooral waar het wegverkeer regel-
matig en gelijkmatig aanwezig is. Bijvoorbeeld ter hoogte van rotondes of ter hoogte van wegen
waar er geen verkeersgegevens ter beschikking zijn, komen de berekende resultaten niet goed
overeen.

De metingen zijn bijgevolg nuttig als aanvulling aan de berekende geluidsniveaus maar het af-
stemmen van het geluidsmodel op de gemeten geluidsniveaus is in het kader van deze plan-
MER niet mogelijk. Er zijn te veel parameters waar het geluidsmodel geen rekening mee kan
houden. Zo kunnen de metingen wel aantonen dat voor sommige situaties de berekende ge-
luidsniveaus te hoog of te laag liggen, vooral langs de drukke Heuvelstraat. Het slechte wegdek
(putten oneffenheden) zorgt gemeten voor een hoger geluidsniveau dan berekend. Voor meet-
punten 1 tot 4 is het verschil tussen gemeten en berekende LAeq minder dan 3 dB(A). Voor
meetpunt is het verschil groter omdat er op dit moment ook een afschermend object (oude ge-
bouwen van Bekaert) het wegverkeersgeluid reduceert.

De berekende Lden langs de drukke wegen zijn wel bruikbaar en nodig om een inschatting te
maken van de effecten naar de nieuwe woonelementen. Indien we de berekende Lden en Lnight

vergelijken met de gedifferentieerde referentiewaarden voor een bestaande weg (secundair of
lokaal) dan stellen we in de huidige situatie al een overschrijding op 2 en 3 vast. De Lden ter
hoogte van de rijwoningen langde Heuvelstraat bedraagt bijna 70 dB(A) terwijl 65 dB(A) als re-
ferentiewaarde wordt gehanteerd. Verder in het plangebied zakt het Lden al, maar de eerste lijns-
woningen langs een secundaire weg ondervinden meestal altijd al een hogere waarde dan de
gedifferentieerde referentiewaarden.

Belangrijk is dat de geluidscontourenkaart wordt opgemaakt om eventuele stijgingen of daling
van het verkeer weer te geven. Er zal gestreefd worden om een stand still principe te hanteren
en aan te geven waar mogelijk het wegverkeersgeluid stijgt. De geluidscontouren voor Lden zijn
hierna weergegeven:
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Figuur 3-2: geluidscontourenkaart voor de huidige situatie
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3.2.4 Beschrijving toekomstige situatie na saneringswerken

Vermits alle gebouwen zullen afgebroken zijn in kader van de sanering alvorens het plangebied
wordt ontwikkeld, is deze situatie ook belangrijk. Deze situatie wordt beschreven als de toekom-
stige situatie na saneringswerken. Voor de woningen langs Steenweg (Heuvelstraat) en Nijver-
heidsstraat is er geen verschil. Voor het meetpunt langs de Schelde oever zijn er nu geen af-
schermende objecten meer zodat het wegverkeersgeluid 4 dB(A) hoger ligt. Dit komt uiteraard
meer overeen met de werkelijkheid als de gebouwen van Bekaert allen zijn gesloopt.

De geluidcontourenkaar voor deze situatie is hierna weergegeven:

Figuur 3-3: geluidscontourenkaart voor de toekomstige situatie na saneringswerken
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3.3 Beschrijving en beoordeling milieueffecten

3.3.1 Methodologie

De effectbespreking tijdens realisatie spitst zich voornamelijk toe op het bijkomende wegverkeer
ten gevolge van het plan. Vooral het bijkomend verkeer op de toegangswegen naar de site kan
voor een verhoging zorgen van het omgevingsgeluid.

Op een gelijkaardige manier als de referentiesituatie wordt het wegverkeerslawaai van de ge-
plande situatie berekend. In de discipline mobiliteit werd een inschatting gemaakt van de toe-
name van het verkeer door de bijkomende functies ingevolge het plan. De geplande situatie
wordt vergeleken met de referentiesituatie anno 2020.

Daarnaast wordt een inschatting gemaakt van de mogelijke effecten ten gevolge de exploitatie
van de diverse functies, wonen enz.. Het is op dit moment echter onmogelijk om een inschatting
van eventuele nieuwe installaties te maken. Wel wordt meegegeven welke voorwaarden even-
tueel kunnen opgelegd worden opdat de effecten op het omgevingsgeluid beperkt zouden zijn.

De effecten worden geëvalueerd conform het onderstaande significantiekader.

Effectbeschrijving Significantie
Tussenscore

Effect op het omgevingsgeluid

Aanzienlijk positief +++ verlaging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer

Positief ++ verlaging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)

Beperkt positief + verlaging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)

Verwaarloosbaar
of geen effect

0 verlaging/verhoging van het omgevingsgeluid < 1 dB(A)

Beperkt negatief - verhoging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)

Negatief -- verhoging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)

Aanzienlijk negatief --- verhoging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer

Op basis van de gedifferentieerde referentiewaarden voor secundaire wegen worden daarna de
eindscores voor de effecten bepaald.

Indien de Lden in de referentie situatie kleiner is dan 55 dB(A) en ook door de uitvoering van het
plan nog kleiner is dan 55 dB(A) zijn er geen maatregelen nodig (effect = 0). Indien de Lden in de
referentie situatie tussen 55 dB(A) en 65 dB(A) ligt, dan is de tussenscore ook de eindscore. Op
basis van dit effect worden dan milderende maatregelen uitgewerkt. Als de eindscore 0 is, met
andere woorden de stijging is minder dan 1 dB(A), dan moeten er geen maatregelen worden
uitgewerkt. Als Lden in de referentiesituatie groter is dan 65 dB(A), dan is ook de tussenscore de
eindscore, maar moet er minstens naar 65 dB(A) worden gestreefd indien dit ook technisch mo-
gelijk is.
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3.3.2 Algemene effectbeoordeling

Hierna bespreken we de effecten van het bijkomend verkeer op het omgevingsgeluid. Daar-
naast wordt het effect van het verkeer op de nieuwe woonelementen besproken. Ook worden
enkele bemerkingen gemaakt inzake de geluidsemissie van technische installaties.

3.3.2.1 Effect van verkeer op omgevingsgeluid

Een opsplitsing in de effecten door de 3 aparte deelgebieden is voor geluid niet mogelijk. Er
werd immers een cumulatieve berekening van het verkeer voor de discipline geluid opgemaakt.
Uit discipline mobiliteit blijkt eveneens dat de impact van de ontwikkelingen op Steenbakkerij-
straat en Armenpoort te verwaarlozen is, en dat de verkeersgeneratie door realisatie van de Be-
kaertsite bepalend is voor de effecten. Op basis van deze gegevens is het effect van het bijko-
mende verkeer op het wegverkeersgeluid berekend. De berekend Lden – waarde, samen met de
LAeq voor dag, avond en nacht voor de geplande situatie is hierna weergeven. Er werden 2 situ-
aties doorgerekend waarvan één de basis situatie. Het variantprogramma is een andere invul-
ling met wooneenheden.

Tabel 3-3: berekend Lden-waarde, samen met de LAeq voor dag, avond en nacht voor de geplande situa-
tie (basis en variant)

Er is voor verkeer nauwelijks een verschil in het omgevinsgeluid voor de basis situatie en de
basis variant.

Voor de woningen langs de Heuvelstraat is de stijging van Lden en Lnight minder dan 1 dB(A)
zodat het effect tengevolge het extra verkeer te verwaarlozen is. Enkel in de Nijverheidstraat
bedraagt de stijging meer dan 1 dB(A), maar minder dan 3 dB(A). De gedifferentieerde
referentiewaarde van 55 dB(A) wordt echter in de Nijverheidsstraat niet overschreden.
Maatregelen zijn voor het indijken van het verkeersgeluid bijgevolg niet nodig. Kortom, de
gedifferentieerde referentiewaarden wordt voor de bestaande wegen wel overschreden in de
Heuvelstraat maar het effect van het plan naar de bestaande woningen is verwaarloosbaar.

Hierbij de geluidscontourenkaart voor Lden voor de geplande situatie en dit voor de basis als
voor de variant.
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Figuur 3-4: geluidscontouren Lden voor de geplande situatie – basis

Figuur 3-5: geluidscontouren Lden voor de geplande situatie – variant
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3.3.2.2 Effect van verkeer op omgevingsgeluid in het plangebied zelf

De geluidscontour voor Lden van 55 dB(A) in de geplande situatie ligt op 100 m van de steenweg
(Heuvelstraat). Vanaf 100 m tot deze steenweg zijn er geen beperkingen aan de herbestem-
ming volgens het afwegingskader opgenomen in bijlage. Vanaf dan liggen de woonelementen
immers buiten de Lden = 55 dB(A) contour zodat het invallend geluid minder is dan 55 dB(A).

Indien er woningen of woonelementen op minder dan 100m worden voorzien is de herbestem-
ming tot woongebied nog voldoende, maar moet bij de bouwaanvraag tot minstens gesugge-
reerd worden om voldoende gevelisolatie te voorzien. Met andere woorden, op basis van het
afwegingskader kan besloten worden dat er voldoende geluidsisolatie moet voorzien worden en
dat dit zeker moet meegenomen worden in de bouwdossiers. De nodige geluidsisolatie voor
een normaal akoestisch comfort voor de gevels blootgesteld aan maximaal 60 dB(A) en een
verhoogd akoestisch comfort (zie NBN S01-400-1: 2008) voor de gevels blootgesteld aan maxi-
maal 65 dB(A) moet zeker haalbaar zijn en zijn ook noodzakelijk om de leefkwaliteit in de woon-
ruimtes te garanderen.

3.3.2.3 Effect van technische installaties / hinderlijke inrichtingen/ondersteunende functies

Op dit moment is er nog geen beslissing welke kantoor-achtigen of ondersteunende functies er
komen of waar dat deze functies komen. Mogelijk geluidsbronnen zijn technische installaties zo-
als luchtbehandelingsinstallaties, koelers e.d. Het specifiek geluid van deze nieuwe installaties
ter hoogte van de meest nabijgelegen bestaande woonvertrekken moet minstens voldoen aan
de milieukwaliteitsnorm – 5 dB(A) en dit voor woongebieden op minder dan 500 m van een in-
dustriegebied.

Ter hoogte van de woningen/appartementen is dit dan:
Overdag : 45 dB(A)
’s Avonds : 40 dB(A)
’s Nachts : 40 dB(A)

Het is volgens VLAREM dus nodig om, minstens ter hoogte van de bestaande woningen, maar
uiteraard ook voor het voorliggende plan, maximaal 40 dB(A) voor ’s avonds en ’s nachts en 45
dB(A) voor overdag als grenswaarde te hanteren voor de technische installaties. Door te vol-
doen aan de VLAREM II is er echter al een voldoende garantie dat de hinder beperkt blijft ener-
zijds en dat het omgevingsgeluid in dit deel van de gemeente niet verder zal stijgen anderzijds.

We geven ook mee dat indien luchtbehandelingsinstallaties of koelers voorzien worden op da-
ken dat ook rekening moet gehouden worden met het geluid binnen in de appartementen. Im-
mers door contactgeluid tengevolge de technische installaties kan geluid overgedragen worden
naar de ondergelegen kantoor-achtigen/woongelegenheden enz.

Tevens is het heel belangrijk dat er ook geen zuivere toon in het specifiek geluid tengevolge de
werking van de technische installaties zal aanwezig zijn. Op dit moment is het echter onmogelijk
om het exact specifiek geluid te berekenen en het is bijgevolg uitermate aangewezen om bij de
verdere concretisering van het plan aan de hand van een geluidsstudie de effecten van de tech-
nische installaties (koelgroepen, luchtbehandelingsinstallaties,..e.d. ) te berekenen naar de be-
staande woningen enerzijds maar ook naar de gevels van het plan zelf. Er zijn echter geen bij-
komende voorwaarden noch beperkingen op te leggen aan de diverse plannen.

Daarnaast wenst men ook ondersteunende functies te voorzien. Ook deze inrichtingen zijn on-
derworpen aan de bepalingen conform VLAREM II. Niet alleen worden maximale normen (bijv
maximaal 100 dB(A) voor een LAeq,1h) opgelegd, maar moet naar de omgeving toe ook voldaan
worden aan de normen zoals beschreven in hoofdstuk 4.5. van VLAREM II.
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3.3.3 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Onderstaand worden op basis van de milieubeoordeling milderende maatregelen en aanbeve-
lingen geformuleerd. Voor de doorvertaling van deze maatregelen/aanbevelingen wordt verwe-
zen naar hoofdstuk 16.

Voor geluid worden geen aanzienlijke effecten verwacht ten gevolge het plan. We gaan er wel
vanuit dat de technische installaties voldoen aan bepalingen conform Vlarem II zodat er geen
effecten zullen optreden. Het is aan te raden na verdere concretisering van de plannen om pre-
ventief een geluidsstudie op te leggen om te onderzoeken of het specifiek geluid van deze tech-
nische installaties voldoet aan de grenswaarden conform Vlarem II. Voor de toekomstige woon-
elementen in het plangebied en op minder dan 100 m van de steenweg (Heuvelstraat) bevelen
we wel aan om de gevelisolatie inzake geluidsisolatie voldoende te onderzoeken en dit volgens
de NBN – norm.

3.3.4 Synthese

Er worden geen aanzienlijke effecten op het omgevingsgeluid verwacht ten gevolge het voorlig-
gend plan. Het verkeer zal immers niet in die orde toenemen dat het omgevingsgeluid aanzien-
lijk negatief zal stijgen. Voor de woningen langs de drukke steenweg is er wel nu al een over-
schrijding van de referentiewaarden maar er zal geen verhoging optreden. We bevelen wel aan
om voldoende gevelisolatie te voorzien voor de woonelementen die zich op minder dan 100 m
van de Heuvelstraat (steenweg) bevinden. Daarnaast moet de geluidsemissie van de techni-
sche installaties beperkt worden opdat er minstens voldaan is aan de VLAREM – wetgeving.
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4  Discipline lucht

4.1 Afbakening studiegebied

4.1.1 Ruimtelijke afbakening

De omvang van het studiegebied wordt bepaald door de geografische verspreiding van de mo-
gelijke effecten die zich kunnen voordoen. Het studiegebied wordt afgebakend tot het gebied
waar de wijzigingen in verkeersemissies veroorzaakt door het plan nog een impact hebben op
de concentraties van de omgevingslucht. Er wordt een gebied afgebakend van 5 x 5 km.

De belangrijkste emissies van het plan hebben betrekking op verkeersemissies als gevolg van
gewijzigde verkeersintensiteiten. De belangrijkste ontsluitingsassen voor het verkeer naar en
van het plangebied binnen het studiegebied werden geselecteerd als aandachtsgebieden en
hebben betrekking op volgende wegen:

Nijverheidsstraat;
Abdijstraat;
Delvauxstraat;
Cleydaellaan;
Sint-Bernardsesteenweg;
Steenwinkelstraat;
Saunierlei

Voor de ligging van deze wegen wordt verwezen naar de kaart met stratenplan (Kaart 4a).

4.1.2 Luchtverontreinigende stoffen

Verkeersvoertuigen oxideren fossiele brandstoffen en emitteren als gevolg hiervan luchtveront-
reinigende stoffen. De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen die bij de verbranding van fos-
siele brandstoffen vrijkomen zijn stikstofdioxide (NO2), fijn stof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5).
Daarnaast worden in relatief kleinere hoeveelheden zwaveldioxide (SO2), koolmonoxide (CO)
en vluchtige organische stoffen (VOS) geëmitteerd. Ook kooldioxide (CO2) wordt bij de verbran-
ding van fossiele brandstoffen geëmitteerd. Benzeen wordt door het verkeer in mindere mate
uitgestoten.

Binnen deze studie worden de differentiërende luchtverontreinigende stoffen NO2, PM10 en
PM2,5 bestudeerd. Het voorgenomen plan zal vooral voor deze verontreinigende stoffen moge-
lijk een negatieve bijdrage leveren aan de lokale luchtkwaliteit. Nu reeds worden de normen
voor fijn stof op vele plaatsen overschreden en voor de toekomst wordt verwacht dat ook de
normen voor NO2 plaatselijk zullen overschreden worden. De literatuur bevestigt ruimschoots
dat momenteel NO2 en fijn stof de aandachtscomponenten zijn voor de luchtkwaliteit.

Dit neemt echter niet weg dat ook andere verontreinigende stoffen (SO2, CO, CO2) wel degelijk
een bijdrage leveren aan de plaatselijke luchtkwaliteit. De concentraties van SO2 zijn in Vlaan-
deren de laatste jaren echter sterk gedaald en vormen op de meeste locaties geen probleem
meer. De uitstoot van SO2 door het verkeer is bovendien zeer beperkt. De grenswaarde voor
CO is relatief hoog en wordt in Vlaanderen vrijwel nergens overschreden. De geëmitteerde CO
wordt in de omgevingslucht geleidelijk omgezet tot CO2. De problematiek van CO2 speelt zich
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af op een grotere schaal. De emissies van het verkeer ter hoogte van het studiegebied vormen
slechts een fractie zijn van de totale CO2-uitstoot in de omgeving.

Voor VOS (waaronder benzeen) waarvoor luchtkwaliteitsdoelstellingen van kracht zijn, worden
in het studiegebied geen sterk verhoogde waarden verwacht. In de omgeving zijn geen signifi-
cante bronnen aanwezig (buiten verkeer) en de VMM rapporten over luchtkwaliteit geven aan
dat in het gebied geen verhoogde waarden voorkomen en de luchtkwaliteitsdoelstellingen ge-
respecteerd worden.

4.1.3 Modellering

Voor de berekening van de luchtkwaliteit in de omgeving van wegen zijn in twee modellen be-
schikbaar, namelijk CAR-Vlaanderen en IFDM-Traffic.

Het model CAR-Vlaanderen is vooral geschikt voor berekening van de luchtkwaliteit langs stra-
ten met dichte bebouwing. Het model laat toe om de immissieconcentraties tot op 30 m (300 m
voor autosnelwegen) van de weg te berekenen. CAR-Vlaanderen laat eveneens toe om het ef-
fect van de verkeersdoorstroming (congesties) te berekenen. In principe berekent CAR-Vlaan-
deren de immissieconcentraties langs één weg, het cumulatieve effect van meerdere wegen is
in principe niet mogelijk.

Het model IFDM-Traffic daarentegen is meer geschikt voor immissieberekeningen in open ge-
bieden. Het model laat toe om de immissieconcentraties te berekenen op grotere afstanden van
de weg. Het IFDM-Traffic model houdt rekening met de oriëntatie van de weg en de hoogte van
de weg boven het maaiveld. Eveneens houdt het model rekening met alle wegen die op korte
afstand van de receptor liggen. Ook de emissieberekeningen gebeuren met behulp van IFDM-
Traffic.

4.1.4 Receptoren

Bij toepassing van CAR-Vlaanderen worden de immissieconcentraties op een bepaalde afstand
van een wegvak berekend. De berekende immissieconcentraties geven een aanduiding van de
blootstelling van de mensen die langs de weg wonen. De afstand van de woningen tot de weg
wordt bepaald op basis van luchtfoto’s.

Voor de toepassing van IFDM-Traffic worden een aantal receptoren geselecteerd waar de lucht-
kwaliteit in de geplande situatie vergeleken wordt met deze in de referentiesituatie. De recepto-
ren voor de berekening van de immissieconcentraties zijn gekozen ter hoogte van woningen
langs wegen of gevoelige receptoren (ziekenhuizen, scholen, kinderopvang, bejaardentehui-
zen,….). Een overzicht van de geselecteerde receptoren is opgenomen in onderstaande tabel.

Tabel 4-1 Geselecteerde receptoren
nr omschrijving x-coor y-coor adres
1 Gemeentelijke basisschool 147888 203870 Provinciale steenweg 3
2 Centrum voor basiseducatie Open School 147682 203065 Heuvelstraat 111
3 Buitenschoolse opvang 147934 202871 Europalaan 95
4 RH WZC Hoghe Cluyse Hemiksem 148328 202957 Bouwerijjstraat 50
5 Gemeentelijke basisschool 148792 203036 Jan Sanderslaan 154
7 Woonzone Nijverheidsstraat 147490 202659 Nijverheidsstraat 21
8 Kiekeboe (groepsopvang baby's en peuters) 147676 202284 St. Bernardse steenweg 117
9 Centrum voor basiseducatie Open School 147710 202032 Leopoldstraat 3
10 GAW Heide Velden Schelle (ouderenvoorziening) 147475 201553 Kerkhofstraat 65
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Figuur 4-1: Ligging van de geselecteerde receptoren

4.1.5 Luchtkwaliteitsdoelstellingen

Om de luchtkwaliteit te evalueren, worden de immissieconcentraties (concentraties in de omge-
vingslucht) getoetst aan de bestaande normen en richtwaarden. Deze normen en richtwaarden
hebben tot doel:

de gezondheid en het welzijn van de omwonenden te vrijwaren;
de hinder tot een minimum te beperken;
de verontreiniging van de verschillende compartimenten binnen aanvaardbare grenzen te
houden.

De normen en richtwaarden voor toetsing van de luchtkwaliteit zijn opgenomen in Tabel 4-2 en
hebben betrekking op de verontreinigende stoffen: koolmonoxide (CO), stikstofdioxide (NO2), fijn
stof (PM10) en zeer fijn stof (PM2,5).
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Tabel 4-2: Luchtkwaliteitsdoelstellingen

Koolmonoxide, CO (Vlarem II, bijlage 2.5.6.2)
aard grenswaarde omschrijving
grenswaarde 10 mg/m3,

als hoogste 8-uursgemiddelde van een dag
grenswaarde voor de bescherming van de
mens

Stikstofdioxide, NO2 (Vlarem II: bijlage 2.5.5.2):
middelingstijd grenswaarde omschrijving
1 uur 200 µg/m3,

mag niet meer dan 18 keer per kalenderjaar
worden overschreden

uurgrenswaarde voor de bescherming van de
gezondheid van de mens

kalenderjaar 40 µg/m3 jaargrenswaarde voor de bescherming van de
gezondheid van de mens

kalenderjaar 30 µg/m3 jaargrenswaarde voor de bescherming van de
vegetatie

Fijn stof, PM10 (Vlarem II, bijlage 2.5.5.3)
middelingstijd grenswaarde omschrijving
kalenderjaar 40 µg/m3 daggrenswaarde voor de bescherming van de

gezondheid van de mens
24 uur 50 µg/m3,

maximum 35 keer per kalenderjaar te over-
schrijden

daggrenswaarde voor de bescherming van de
gezondheid van de mens

Kalenderjaar 20 µg/m3 daggrenswaarde WHO
Zeer fijn stof, PM2,5

middelingstijd grenswaarde omschrijving
kalenderjaar 25 µg/m3 daggrenswaarde voor de bescherming van de

gezondheid van de mens
Kalenderjaar 20 µg/m3 streefwaarde

Kalenderjaar 19 µg/m3 huidige gemiddelde blootstellingsindex (GBI)

Kalenderjaar 15,2 µg/m3 gemiddelde blootstellingsindex (GBI) voor het
jaar 2020.

4.2 Beschrijving van de huidige situatie

De referentiesituatie heeft betrekking op de huidige situatie zonder de realisatie van het plan.
De verkeersgegevens hebben betrekking op het jaar 2015, het jaar waarin verkeerstellingen
werden uitgevoerd (cfr. discipline mobiliteit). De referentiesituatie voor de discipline lucht werd
gemodelleerd met de gemiddelde vlootsamenstelling voor het jaar 2015 (emissiefactoren voor
2015 en achtergrondwaarden voor 2015).

4.2.1 Algemene luchtkwaliteit

De algemene luchtkwaliteit in de ruimere omgeving van het plangebied wordt bepaald aan de
hand van het geoloket VMM. In dit geoloket wordt de luchtkwaliteit in Vlaanderen gebiedsdek-
kend benaderd op basis van meetresultaten in de meetstations en een interpolatiemethode. Er
wordt enkel gefocust op de concentraties van NO2 en PM10 omdat het naleven van de Euro-
pese grenswaarden en deze van de WHO voor deze verontreinigende stoffen het meest kritiek
is in Vlaanderen. Het geoloket maakt gebruik van de RIO-Corine interpolatietechniek die ge-
bruik maakt van satelliet-landgegevens (CORINE data set). De techniek laat toe de luchtveront-
reiniging te schatten op plaatsen waar geen metingen gebeuren. Via deze methode berekende
de VMM voor elke roostercel (4x4 km) in Vlaanderen een jaargemiddelde concentratie. De be-
rekeningsmethode kan echter een onderschatting geven op bepaalde plaatsen met intensieve
bronnen.
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De interpolatiekaarten bevatten gemiddelde waarden over de periode 2010-2012. De luchtkwa-
liteit in de periode 2010 – 2012 is weergegeven in Tabel 4-3. Hoewel de emissies van het ver-
keer geïntegreerd zijn in het achtergrondniveau van het 4x4 km-hok, kunnen op korte afstand
(tot ca. 300 m) van drukke wegen verhoogde concentraties voorkomen.

Tabel 4-3: Achtergrondwaarden voor de luchtkwaliteit in de periode 2010-2012

Lambertcoördinaten jaarconcentratie (µg/m3)
X(m) Y(m) 2010 2011 2012 gemiddelde

Stikstofdioxide (NO2)
147500 202500 24 24
Fijn stof (PM10)
147500 202500 27 28 25 27
Aantal overschrijdingen daggrenswaarde PM10

147500 202500 16 33 23 24

De achtergrondwaarden voor het gebied kunnen ook bekeken worden vanuit de Atmosyskaar-
ten ( http://atmosys.eu/faces/services-annual-maps.jsp ). De achtergrondwaarden van de At-
mosyskaarten van het studiegebied zijn opgenomen in Tabel 4-4. De Atmosyskaarten hebben
betrekking op de jaren 2011, 2012 en 2013 en geven in tegenstelling tot het geoloket VMM
eveneens achtergrondwaarden voor PM2,5. Bovendien worden de Atmosyskaarten opgemaakt
op een veel kleinere schaal, zodat voor kleinere gebieden een meer gedetailleerde weergave
van de luchtkwaliteit mogelijk is. De street-canyon-effecten als gevolg van een aaneengesloten
bebouwing op korte afstand van de weg worden door dit model echter niet in rekening gebracht.

Tabel 4-4: Achtergrondwaarden voor de luchtkwaliteit in het studiegebied volgens de Atmosyskaarten.
verontreinigende stof immissieconcentraties in µg/m3

2013 2012 2011
NO2 21-25 26-30 21-25
PM10 21-25 21-25 21-25
PM2,5 16-20 16-20 16-20

Als de achtergrondconcentraties getoetst worden aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen komt men
tot volgende vaststellingen:

Stikstofdioxide
(NO2)

De VMM berekende ter hoogte van het plangebied een achtergrondwaarde
van ca. 24 µg/m3 (periode 2010 – 2012). De jaargrenswaarde van 40 µg/m3

voor de gezondheid van de mens wordt in het studiegebied gerespecteerd. De
grenswaarde voor de bescherming van vegetatie van 30 µg/m3 wordt even-
eens gerespecteerd.

Fijn stof
(PM10)

De jaargemiddelde achtergrondwaarden voor fijn stof (PM10) variëren van 25
tot 28 µg/m3 met een gemiddelde van 27 µg/m3. Deze waarden zijn kleiner dan
de jaargrenswaarde van 40 µg/m3, zodat de daggrenswaarde voor PM10 in het
studiegebied gerespecteerd wordt. De doelstelling van de WHO (20 µg/m3)
wordt overschreden, zoals op de meeste plaatsen in Vlaanderen.
Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde varieerde in de periode
2010 -2012 in het studiegebied van 16 tot 33 per jaar. De grenswaarde van
maximum 35 overschrijdingen wordt in het studiegebied gerespecteerd.

We kunnen dan ook besluiten dat in de huidige situatie de luchtkwaliteitsdoelstellingen voor de
gezondheid van de mens van NO2, PM10 en PM2,5 in het studiegebied gerespecteerd worden.
De luchtkwaliteitsdoelstelling van fijn stof (PM10) van de WHO wordt in het studiegebied niet
gerespecteerd. De milieugebruiksruimte wordt reeds voor 80% ingenomen voor PM2,5.
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4.2.2 Luchtkwaliteit langs de wegen

4.2.2.1 Verkeersgegevens

Een overzicht van de wegvakken waarin mogelijk een belangrijke wijziging van de luchtkwaliteit
wordt verwacht als gevolg van het plan is opgenomen in Tabel 4-5.

Tabel 4-5: Overzicht van de wegvakken waarin een belangrijke wijziging van de intensiteiten wordt ver-
wacht.

nr omschrijving

A Nijverheidsstraat

B Abdijstraat

C Delvauxstraat

F Cleydaellaan

G Sint-Bernardsesteenweg ten noorden van Scheldestraat

I Sint-Bernardsesteenweg ten zuiden van Abdijstraat

L Steenwinkelstraat

M Saunierstraat

Een samenvatting van de verkeersgegevens in de referentiesituatie is weergegeven in Tabel
4-6. De gegevens zijn afkomstig van de discipline mobiliteit en hebben betrekking op het aantal
personenwagens en vrachtwagens in de geselecteerde wegen. Per wegvak zijn gegevens op-
genomen betreffende het aantal voertuigen en de gemiddelde snelheid in het wegvak. Informa-
tie over congestie zijn niet bekend. Er wordt aangenomen dat zich in de huidige situatie geen
congesties voordoen. De nummering van de wegvakken komt overeen met deze in Tabel 4-5.

De afleiding van de invoergegevens voor CAR-Vlaanderen en IFDM-Traffic op basis van de ver-
keersgegevens is opgenomen in de bijlage 5.

Tabel 4-6 Verkeersintensiteiten per etmaal voor de referentiesituatie.
wegvak personenwagens

(aantal)
vrachtwagens

(aantal)
gemiddelde snel-

heid (km/h)
congestie

(% tijd)
A 465 32 50 0%
B 5.013 479 50 0%
C 960 177 50 0%
F 11.898 763 50 0%
G 8.368 614 50 0%
I 11.664 691 50 0%
L 5.630 323 50 0%
M 1.395 173 50 0%

4.2.2.2 Verkeersemissies

De verkeersemissies hebben betrekking op de totale uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
(NO2, PM10 enPM2,5) van de voertuigen in de geselecteerde wegen. Deze emissies werden met
IFDM-Traffic berekend op basis van de verkeersintensiteiten en enkele parameters van de weg-
vakken. Een overzicht van de verkeersemissies per wegvak is weergegeven in Tabel 4-7. De
nummering van de wegvakken komt overeen met deze in Tabel 4-5.

Om de grootteorde van de totale verkeersemissies enigszins te duiden, kunnen ze vergeleken
worden met de drempelwaarden van het IMJV (Integraal milieu Jaarverslag). Deze drempel-
waarden geven aan vanaf welke emissies het bedrijf zijn emissies aan de overheid moet rap-
porteren. Uit de tabel blijkt dat de vooral de verkeersemissies van NOx belangrijk zijn.
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Verontreinigende stof Drempelwaarde (ton/jaar) Verkeersemissie (ton/jaar) toetsing

NOx 50 9,9 20%
PM10 20 0,8 3,8%

Tabel 4-7: Verkeersemissies (kg/wegvak) per wegvak in de referentiesituatie
Wegvak NOx NO2 PM10 PM2,5 CO

A 51 17 4 3 25
B 262 83 20 13 133
C 59 19 4 3 28
F 4.659 1.541 361 235 2.298
G 2.389 760 184 120 1.239
I 1.364 434 107 70 719
L 1.003 332 78 51 498
M 107 34 8 5 53

Totaal 9.894 3.219 767 499 4.994

4.2.2.3 Luchtkwaliteit langs de wegen

De luchtkwaliteit op korte afstand langs de wegvakken met bewoning werd berekend met CAR-
Vlaanderen. Voor de referentiesituatie zijn de immissieconcentraties weergegeven in Tabel 4-8.

Tabel 4-8: Berekening van de immissieconcentraties langs de wegen (CAR-Vlaanderen) in de referentiesi-
tuatie.

wegvak stikstofdioxide, (NO2) fijn stof (PM10) PM2,5
jaarge- achter- aantal overschrij- jaarge- achter- aantal overschrij- jaarge- achter-

middelde grond dingen uur- middelde grond dingen dag- middelde grond

(µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3) grenswaarde (µg/m3) (µg/m3)

A 19,6 18,9 0 23,5 23,4 5 16,8 16,7

B 28,8 18,9 0 24,7 23,4 9 17,6 16,7

C 21,3 18,9 0 23,7 23,4 6 16,9 16,7

F 26,8 18,9 0 24,7 23,4 9 17,5 16,7

G 31,4 18,9 0 25,1 23,4 11 17,9 16,7

I 36,1 18,9 0 25,8 23,4 13 18,3 16,7

L 30,1 18,9 0 24,9 23,4 10 17,7 16,7

M 21,7 18,9 0 23,7 23,4 6 17,0 16,7

Bij toetsing van de berekende immissieconcentraties aan de lucht-kwaliteitsdoelstellingen blijkt:
- De jaargrenswaarde voor NO2 (40 µg/m³) wordt langs alle wegvakken gerespecteerd. De

hoogste waarden worden genoteerd langs wegvak I, Sint-Bernardsesteenweg ten zuiden
van Abdijstraat.

- Het aantal overschrijdingen van de uurgrenswaarde is langs alle wegvakken kleiner dan 18.
De kwaliteitsdoelstelling van 200 µg/m3 die slechts 18 keer per jaar mag overschreden wor-
den, wordt langs alle wegvakken gerespecteerd.

- De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde van PM10 (40 µg/m³) wordt, langs
alle wegen gerespecteerd. De hoogste waarde wordt vastgesteld langs wegvak 9 (Sint-Ber-
nardsesteenweg ten zuiden van de Abdijstraat) en bedraagt 25,1 µg/m3.

- Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM10 (50 µg/m³) is langs alle weg-
vakken kleiner dan 35. De daggrenswaarde voor PM10 wordt gerespecteerd. De streef-
waarde van 20 µg/m3 wordt in het studiegebied niet gehaald.
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- De grenswaarde voor PM2,5 wordt langs alle wegvakken gerespecteerd (< 25 µg/m³). Ook
de streefwaarde van 20 µg/m3 en de huidige gemiddelde blootstellingsindex10 (GBI) worden
gerespecteerd. De toekomstige GBI voor 2020 worden langs alle wegen niet gerespec-
teerd. De grootste waarde voor PM2,5 wordt vastgesteld langs de Sint-Bernardsesteenweg
ten zuiden van Abdijstraat en bedraagt 18,3 µg/m3.

4.2.2.4 Luchtkwaliteit ter hoogte van receptoren

De berekende immissieconcentraties ter hoogte van de geselecteerde receptoren zijn weerge-
geven in Tabel 4-9.

De jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide (NO2) variëren in de geselecteerde re-
ceptoren van 19,3 tot 25,7 µg/m3. De jaargrenswaarde van 40 µg/m3 wordt in alle receptoren
gerespecteerd.

De jaargrenswaarde voor fijn stof (PM10) bedraagt 40 µg/m3. De berekende jaargemiddelde
concentraties in de receptoren variëren van 24,5 tot 28,8 µg/m3. De kwaliteitsdoelstelling voor
de jaargrenswaarde wordt bijgevolg in alle receptorpunten gerespecteerd. De doelstelling van
20 µg/m3 van de WHO wordt in de huidige situatie ter hoogte van alle receptoren overschreden
zoals vrijwel in gans Vlaanderen.

De daggrenswaarde voor fijn stof (PM10) bedraagt 50 µg/m3 en mag slechts 35 keer per jaar
overschreven worden. Het aantal overschrijdingen in de receptoren varieert van 12 tot 28.

De jaargemiddelde concentratie van zeer fijn stof (PM2,5) varieert van 17,4 tot 20,0 µg/m3. De
jaargrenswaarde van 25 µg/m3 wordt in alle receptoren gerespecteerd. Met uitzondering van de
gemeentelijke basisschool wordt de streefwaarde van 20 µg/m3 nog juist gehaald. De GBI voor
2020 van 15,2 µg/m3 wordt in geen enkel receptorpunt gehaald. Voor PM2,5 bestaat er momen-
teel geen daggrenswaarde.

Tabel 4-9: Immissieconcentraties in de geselecteerde receptoren voor de referentiesituatie.

receptorpunt NO2 PM10 PM2,5

nr omschrijving jaarge- aantal jaarge- aantal jaarge-

mid-
delde

over-
schrij-

mid-
delde

over-
schrij-

mid-
delde

(µg/m3) dingen (µg/m3) dingen (µg/m3)

1 Gemeentelijke basisschool 23,5 0 27,1 21 19,0

2 Centrum voor basiseducatie Open School 21,8 0 26,1 18 18,4

3 Buitenschoolse opvang 24,2 0 26,7 20 18,8

4 RH WZC Hoghe Cluyse Hemiksem 24,6 0 27,7 24 19,4

5 Gemeentelijke basisschool 25,7 0 28,8 28 20,0

7 gemeentehuis Hemiksem 19,3 0 24,5 12 17,4

8 Kiekeboe (groepsopvang baby's en peuters) 21,7 0 25,6 15 18,1

9 Centrum voor basiseducatie Open School 21,8 0 25,7 16 18,1

1
0

GAW Heide Velden Schelle (ouderenvoorzie-
ning)

20,0 0 24,6 13 17,5

In het volledige studiegebied wordt voor NO2 een maximale concentratie berekend van 34,2
µg/m3 ter hoogte van de Lambertcoördinaten 150250/203541 in de nabijheid van de A12. De
maxima voor PM10 en PM2,5 situeren zich op dezelfde locatie in het studiegebied als deze voor
NO2. De maximale waarden voor PM10 en PM2,5 bedragen respectievelijk 33,0 en 22,5 µg/m3.

10 Cfr. luchtkwaliteitsdoelstellingen
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4.3 Beschrijving toekomstige situatie na saneringswerken

In de toekomstige situatie na saneringswerken zal het deelgebied Bekaert gesaneerd zijn d.w.z.
dat de gebouwen en de infrastructuur zullen gesloopt zijn. Voor de discipline lucht wordt de toe-
komstige situatie na saneringswerken als identiek beschouwd aan de huidige situatie. Vanuit de
site Bekaert wordt er geen bijdrage geleverd aan de verkeersintensiteiten in de beschouwde
straten.

4.4 Beschrijving en beoordeling milieueffecten

4.4.1 Methodologie

De functies die gerealiseerd worden hebben betrekking op wonen, kantoor-achtige, zorgfunctie
en ondersteunende functies.

De realisatie van het plan zal tot gevolg hebben dat de verkeersintensiteiten in een aantal we-
gen zullen wijzigen, waardoor ook het luchtklimaat mogelijk zal veranderen. Bijkomende ver-
keersemissies geven aanleiding tot verhoogde immissieconcentraties langs de ontsluitingswe-
gen in het plangebied.

De immissieconcentraties ter hoogte van kwetsbare receptoren (woonzones, ziekenhuizen, be-
jaardentehuizen,…) en natuurgebieden worden berekend met IFDM-Traffic. Voor de berekenin-
gen met IFDM-traffic werd gewerkt met MIMOSA v. 4.3 en vlootsamenstelling v2.0.

De immissieconcentraties ter hoogte van de woningen op een afstand korter dan 30 m van de
weg worden berekend met CAR-Vlaanderen v2.

De berekende bijdragen van het voorgenomen plan op de geselecteerde locaties worden ge-
toetst aan een significantiekader. De bijdrage van het plan op een bepaalde locatie wordt beko-
men door het verschil te berekenen tussen de toekomstige situatie en de toekomstige situatie
na saneringswerken. Deze bijdrage wordt uitgedrukt als een percentage van de kwaliteitsdoel-
stelling en getoetst aan het significantiekader opgenomen in Tabel 4-12. Een bijdrage wordt ge-
kwalificeerd als verwaarloosbaar, matig, significant of zeer significant, conform het algemene
significantiekader lucht.

Tabel 4-10:Algemeen significantiekader lucht
Criterium beoordeling score

Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X en/of aantal overschrijdingen:

X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toege-
laten aantal overschrijdingen

beperkte negatieve bijdrage -1

X > 3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toege-
laten aantal overschrijdingen

negatieve bijdrage -2

X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toe-
gelaten aantal overschrijdingen

aanzienlijke negatieve bijdrage -3

Milderende maatregelen: jaargemiddelde:

 Score -1 (beperkt  negatieve bijdrage): onderzoek naar milderende maatregelen is
minder   dwingend, tenzij de MKN in de referentiesituatie reeds voor 80% is ingeno-
men
    (link met milieugebruiksruimte)

 Score -2 (negatieve bijdrage):   milderende maatregelen moeten gezocht worden
    in het MER met zicht op implementatie ervan op korte termijn.

 Score -3 (aanzienlijke negatieve bijdrage): milderende maatregelen zijn essentieel.

Milderende maatregelen worden gekoppeld aan het significantiekader. Als de milieukwaliteits-
doelstellingen in het gebied reeds voor 80% wordt ingenomen, dan worden ook voor beperkte
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negatieve bijdragen (-) reeds milderende maatregelen voorzien. De milieugebruiksruimte wordt
in de huidige situatie reeds voor 80% ingenomen (PM2,5  16 µg/m3) voor PM2,5. Voor NO2
(NO2  32 µg/m3), en PM10 (PM10  25 µg/m3) worden de respectievelijke milieugebruiksruim-
ten nog niet ingenomen.

Langs alle behandelde wegen zijn woningen aanwezig op een afstand korter dan 30 m. Alle we-
gen worden bijgevolg geselecteerd voor een behandeling met CAR-Vlaanderen. Het model
IFDM-Traffic wordt toegepast voor de berekening van de verkeersemissies en voor de bepaling
van de immissieconcentraties in een aantal geselecteerde receptoren op een afstand groter dan
30 m van de weg.

Onderzoek heeft aangetoond dat de werkelijke uitstoot van stikstofoxiden (NOx) bij dieselmoto-
ren sterk afwijkt van wat de euronormen vooropstellen. Momenteel blijkt dat de werkelijke emis-
siefactoren voor euro 6 dieseltechnologie onderschat zijn in de modellen. Om hiermee rekening
te houden worden de emissiefactoren (EF) en de achtergrondwaarden (AW) voor het jaar 2015
gehanteerd. Het jaar 2015 kan zowel in CAR-Vlaanderen als in IFDM-traffic worden gemodel-
leerd. Dit terwijl de verkeersintensiteiten betrekking hebben op het jaar 2020.

Binnen de discipline lucht worden de effecten niet per deelgebied beschouwd. De deelgebieden
Armenpoort en Steenbakkerij hebben apart immers geen significante invloed op de luchtkwaliteit
in de omgeving. Binnen de discipline lucht wordt de invloed van het gegenereerde verkeer cumu-
latief (van de drie deelgebieden tezamen) beschreven.

4.4.2 Algemene effectbeoordeling basisscenario

4.4.2.1 Verkeersgegevens

Een samenvatting van de verkeersgegevens in de geplande situatie is weergegeven in Tabel
4-11. De gegevens zijn afkomstig van de discipline mobiliteit en hebben betrekking op het aan-
tal personenwagens en vrachtwagens in de geselecteerde wegen. Per wegvak zijn gegevens
opgenomen betreffende het aantal voertuigen en de gemiddelde snelheid in het wegvak. Infor-
matie over congestie zijn niet bekend. Er wordt aangenomen dat zich in de referentiesituatie
geen congesties voordoen. De nummering van het wegvak komt overeen met deze in Tabel
4-5.

De afleiding van de invoergegevens voor CAR-Vlaanderen en IFDM-Traffic op basis van de ver-
keersgegevens is opgenomen in de bijlage 5.

Tabel 4-11: Verkeersintensiteiten per etmaal voor de geplande situatie.
wegvak personenwagens

(aantal)
vrachtwagens

(aantal)
gemiddelde snel-

heid (km/h)
congestie

(% tijd)
A 916 41 50 0%
B 5.442 488 50 0%
C 1.621 190 50 0%
F 12.964 782 50 0%
G 9.084 628 50 0%
I 12.060 699 50 0%
L 5.841 327 50 0%
M 1.505 175 50 0%

De wijziging van de verkeersintensiteiten in de geplande situatie t.o.v. de referentiesituatie is
weergegeven in Tabel 4-12. Uit de tabel blijkt dat de verkeersintensiteiten vooral zullen toenemen
in de Nijverheidsstraat (wegvak A) en de Delvauxstraat (wegvak C). In de wegvakken I en  L
zullen de stijgingen van de verkeersintensiteiten klein zijn (< 5%). In deze laatste wegvakken zal
de bijdrage van het plan aan de immissieconcentraties dan ook vrij laag zijn.
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Tabel 4-12: Verschil van de verkeersintensiteiten per etmaal van de geplande situatie met de referentiesi-
tuatie.

wegvak personenwagens vrachtwagens
absoluut procentueel absoluut procentueel

A 451 97% 9 28%
B 429 9% 9 2%
C 661 69% 13 7%
F 1066 9% 19 2%
G 716 9% 14 2%
I 396 3% 8 1%
L 211 4% 4 1%
M 110 8% 2 1%

4.4.2.2 Verkeersemissies

De verkeersemissies hebben betrekking op de totale uitstoot van luchtverontreinigende stoffen
(NO2, PM10 en PM2,5) van de voertuigen in de geselecteerde wegen. Deze emissies werden met
IFDM-Traffic berekend op basis van de verkeersintensiteiten en enkele parameters van de weg-
vakken. Een overzicht van de verkeersemissies per wegvak is weergegeven in Tabel 4-13. De
nummering van de wegvakken komt overeen met deze in Tabel 4-5.

Een vergelijking van de totale emissies in de geplande situatie met deze van de referentiesitua-
tie is weergegeven in Tabel 4-14. Uit de tabel blijkt dat de totale emissies van de verschillende
verontreinigende stoffen zal stijgen met ca. 7%.

Tabel 4-13 Verkeersemissies (kg/wegvak) per wegvak in de geplande situatie, basisscenario

Wegvak NOx NO2 PM10 PM2,5 CO
A 87 29 7 5 44
B 280 91 21 14 143
C 82 27 6 4 41
F 5.025 1.671 390 255 2.484
G 2.554 829 198 129 1.330
I 1.234 401 101 67 677
L 1.046 348 82 53 519
M 112 36 8 5 56

Totaal 10.419 3.432 814 531 5.294

Tabel 4-14: Vergelijking van de emissies in de geplande situatie (basisscenario) met deze van de referen-
tiesituatie.

situatie emissies in kg/segment

NOx NO2 PM10 PM2,5 CO

referentiesituatie 9.894 3.219 767 499 4.994

geplande situatie (basisscenario) 10.419 3.432 814 531 5.294

absoluut verschil 525 213 47 32 300

procentueel verschil 5,3% 6,6% 6,1% 6,4% 6,0%
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4.4.2.3 Luchtkwaliteit langs de wegen

De luchtkwaliteit op korte afstand langs de wegen werd berekend met CAR-Vlaanderen. De be-
rekende immissieconcentraties voor de geplande situatie zijn opgenomen in Tabel 4-15. De
normoverschrijdingen worden weergegeven in vet en onderstreping.

Tabel 4-15: Berekening van de immissieconcentraties langs de wegen (CAR-Vlaanderen) in de geplande
situatie (basisscenario).

weg-
vak

stikstofdioxide, (NO2) fijn stof (PM10) PM2,5

jaarge- achter- aantal over-
schrij-

jaarge- achter- aantal over-
schrij-

jaarge- achter-

mid-
delde

grond dingen uur- mid-
delde

grond dingen dag- mid-
delde

grond

(µg/m3) (µg/m3
)

grenswaarde (µg/m3) (µg/m3
)

grenswaarde (µg/m3) (µg/m3
)

A 20,1 18,9 0 23,5 23,4 5 16,8 16,7

B 29,4 18,9 0 24,8 23,4 10 17,7 16,7

C 22,1 18,9 0 23,8 23,4 6 17,0 16,7

F 27,4 18,9 0 24,8 23,4 10 17,6 16,7

G 32,2 18,9 0 25,2 23,4 11 17,9 16,7

I 36,5 18,9 0 25,9 23,4 14 18,4 16,7

L 30,4 18,9 0 25,0 23,4 10 17,8 16,7

M 21,9 18,9 0 23,7 23,4 6 17,0 16,7

Bij toetsing van de berekende immissieconcentraties aan de lucht-kwaliteitsdoelstellingen blijkt:
- De jaargrenswaarde voor NO2 (40 µg/m³) wordt in de geplande situatie langs alle wegen

gerespecteerd.
- Het aantal overschrijdingen van de uurgrenswaarde voor NO2 is langs alle wegvakken klei-

ner dan 18. De kwaliteitsdoelstelling van 200 µg/m3 die slechts 18 keer per jaar mag over-
schreden worden, wordt langs alle wegvakken gerespecteerd.

- De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde van PM10 (40 µg/m³) wordt, langs
alle wegen gerespecteerd. De hoogste waarde wordt vastgesteld langs wegvak I (Sint-Ber-
nardsesteenweg ten zuiden van de Abdijstraat) en bedraagt 25,6 µg/m3. De richtwaarde
van 20 µg/m3 (WHO) wordt langs geen enkel wegvak gerespecteerd.

- Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM10 (50 µg/m³) is langs alle weg-
vakken kleiner dan 35. De daggrenswaarde voor PM10 wordt gerespecteerd.

- De grenswaarde voor PM2,5 wordt langs alle wegvakken gerespecteerd (< 25 µg/m³). Ook
de streefwaarde van 20 µg/m3 wordt gerespecteerd. De grootste waarde voor deze veront-
reinigende stof wordt eveneens vastgesteld langs wegvak I en bedraagt 18,1 µg/m3.

4.4.2.4 Luchtkwaliteit ter hoogte van receptoren

De immissieconcentraties ter hoogte van de geselecteerde receptoren zijn voor de geplande si-
tuatie weergegeven in Tabel 4-16. De gemiddelde immissieconcentratie van NO2 stijgt gemid-
deld van 23,4 in de referentiesituatie naar 23,5 in de geplande situatie. Dit betekent een gemid-
delde stijging van de immissieconcentraties met ca. 0,4%. Voor PM10 en PM2,5 bedraagt deze
stijging ongeveer 0,3%.

De jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide (NO2) variëren in de geselecteerde re-
ceptoren van 19,3 tot 25,8 µg/m3. De jaargrenswaarde van 40 µg/m3 wordt in alle receptoren
gerespecteerd.
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De jaargrenswaarde voor fijn stof (PM10) bedraagt 40 µg/m3. De berekende jaargemiddelde
concentraties in de receptoren variëren van 24,5 tot 28,8 µg/m3. De kwaliteitsdoelstelling voor
de jaargrenswaarde wordt bijgevolg in alle receptorpunten gerespecteerd. De doelstelling van
20 µg/m3 van de WHO wordt in de geplande situatie ter hoogte van alle receptoren overschre-
den zoals vrijwel in gans Vlaanderen.
De daggrenswaarde voor fijn stof (PM10) bedraagt 50 µg/m3 en mag slechts 35 keer per jaar
overschreven worden. Het aantal overschrijdingen in de receptoren varieert van 12 tot 28.

De jaargemiddelde concentratie van zeer fijn stof (PM2,5) varieert van 17,4 tot 20,0 µg/m3. De
jaargrenswaarde van 25 µg/m3 en de streefwaarde van 20 µg/m3 worden in alle receptoren ge-
respecteerd. Voor PM2,5 bestaat er momenteel geen daggrenswaarde.

Tabel 4-16 Immissieconcentraties in de geselecteerde receptoren voor de toekomstige situatie (basissce-
nario).

receptorpunt NO2 PM10 PM2,5

nr omschrijving jaarge- aantal jaarge- aantal jaarge-

middelde overschrij- middelde overschrij- middelde

(µg/m3) dingen (µg/m3) dingen (µg/m3)

1 Gemeentelijke basisschool 23,6 0 27,1 21 19,0

2 Centrum voor basiseducatie Open School 21,8 0 26,1 18 18,4

3 Buitenschoolse opvang 24,6 0 26,8 20 18,8

4 RH WZC Hoghe Cluyse Hemiksem 24,7 0 27,7 24 19,4

5 Gemeentelijke basisschool 25,8 0 28,8 28 20,0

7 gemeentehuis Hemiksem 19,3 0 24,5 12 17,4

8 Kiekeboe (groepsopvang baby's en peuters) 21,6 0 25,6 15 18,1

9 Centrum voor basiseducatie Open School 21,8 0 25,7 16 18,1

10 GAW Heide Velden Schelle (ouderenvoorziening) 20,0 0 24,6 13 17,5

In het volledige studiegebied wordt voor NO2 een maximale concentratie berekend van 34,5
µg/m3 ter hoogte van de Lambertcoördinaten 150250/203541, dit is in de nabijheid van de A12.
De maxima voor PM10 en PM2,5 situeren zich op dezelfde locatie in het studiegebied als deze voor
NO2. De maximale waarden voor PM10 en PM2,5 bedragen respectievelijk 33,0 en 22,5 µg/m3.
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4.4.3 Algemene effectenbeoordeling variant

Als variant wordt het programma onderzocht waarbij ca. 650 wooneenheden in combinatie met
3.500 m2 ondersteunende voorzieningen worden gerealiseerd.

4.4.3.1 Verkeersgegevens

Een samenvatting van de verkeersgegevens voor variant1 is weergegeven in Tabel 4-17. De
nummering van de wegvakken komt overeen met deze in Tabel 4-5.

In de tabel is ook een vergelijking gemaakt van de verkeersintensiteiten in het basisscenario
met de variant 1. Uit de tabel blijkt dat de verkeersintensiteiten langs alle geselecteerd wegvak-
ken zal dalen en dat het verschil in de kleiner zal zijn dan 50 voertuigen/etmaal. Dit geeft reeds
aan dat de immissieconcentraties van het basisscenario en de variant slechts weinig zullen ver-
schillen.

Tabel 4-17: Vergelijking van de verkeersintensiteiten per etmaal van de variant met het basisscenario.
wegvak basisscenario variant 1 verschil basisscenario

personenw vrachtw personenw vrachtw personenw vrachtw

A 916 41 896 39 -20 -2

B 5.442 488 5.423 486 -19 -2

C 1.621 190 1.590 187 -31 -3

F 12.964 782 12.919 778 -45 -4

G 9.084 628 9.051 625 -33 -3

I 12.060 699 12.042 697 -18 -2

L 5.841 327 5.832 326 -9 -1

M 1.505 175 1.500 175 -5 0

4.4.3.2 Verkeersemissies

Een overzicht van de verkeersemissies per wegvak is weergegeven in Tabel 4-20. De numme-
ring van de wegvakken komt overeen met deze in Tabel 4-5.

Een vergelijking van de totale emissies in de geplande situatie met deze van de referentiesitua-
tie is weergegeven in Tabel 4-21. Uit de tabel blijkt dat de totale emissies van de verschillende
verontreinigende stoffen zal stijgen met ca. 7%.

Tabel 4-18: Verkeersemissies (kg/wegvak) per wegvak in de geplande situatie, variant.

Wegvak NOx NO2 PM10 PM2,5 CO
A 85 28 7 4 43
B 280 90 21 14 143
C 81 26 6 4 40
F 4.984 1.638 388 253 2.466
G 2.547 817 197 128 1.326
I 1.406 451 110 72 741
L 1.048 349 82 53 520
M 112 36 8 5 56

Totaal 10.541 3.434 820 534 5.335
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Tabel 4-19: Vergelijking van de emissies in de geplande situatie (variant) met deze van de referentiesitua-
tie.

situatie emissies in kg/segment

NOx NO2 PM10 PM2,5 CO

referentiesituatie 9.894 3.219 767 499 4.994
geplande situatie (basisscenario) 10.541 3.434 820 534 5.335

absoluut verschil 647 215 53 35 341
procentueel verschil 6,5% 6,7% 6,9% 7,0% 6,8%

4.4.3.3 Luchtkwaliteit langs de wegen

De luchtkwaliteit op korte afstand langs de wegen werd berekend met CAR-Vlaanderen. De be-
rekende immissieconcentraties voor de geplande situatie (Variant) zijn opgenomen in Tabel
4-20.

Tabel 4-20: Berekening van de immissieconcentraties langs de wegen (CAR-Vlaanderen) in de geplande
situatie (Variant).

weg-
vak

stikstofdioxide, (NO2) fijn stof (PM10) PM2,5

jaarge- achter- aantal over-
schrij-

jaarge- achter- aantal over-
schrij-

jaarge- achter-

mid-
delde

grond dingen uur- mid-
delde

grond dingen dag- mid-
delde

grond

(µg/m3) (µg/m3
)

grenswaarde (µg/m3) (µg/m3
)

grenswaarde (µg/m3) (µg/m3
)

A 20,1 18,9 0 23,5 23,4 5 16,8 16,7

B 29,3 18,9 0 24,8 23,4 10 17,7 16,7

C 22,0 18,9 0 23,8 23,4 6 17,0 16,7

F 27,4 18,9 0 24,8 23,4 10 17,6 16,7

G 32,2 18,9 0 25,2 23,4 11 17,9 16,7

I 36,5 18,9 0 25,9 23,4 14 18,4 16,7

L 30,4 18,9 0 25,0 23,4 8 17,8 16,7

M 21,9 18,9 0 23,7 23,4 6 17,0 16,7

Bij toetsing van de berekende immissieconcentraties aan de lucht-kwaliteitsdoelstellingen blijkt:

- De jaargrenswaarde voor NO2 (40 µg/m³) wordt in de geplande situatie langs alle wegen
gerespecteerd.

- Het aantal overschrijdingen van de uurgrenswaarde voor NO2 is langs alle wegvakken klei-
ner dan 18. De kwaliteitsdoelstelling van 200 µg/m3 die slechts 18 keer per jaar mag over-
schreden worden, wordt langs alle wegvakken gerespecteerd.

- De luchtkwaliteitsdoelstelling voor de jaargrenswaarde van PM10 (40 µg/m³) wordt, langs
alle wegen gerespecteerd. De streefwaarde van 20 µg/m3 wordt langs geen enkel wegvak
gehaald. De hoogste waarde wordt vastgesteld langs wegvak I (Sint-Bernardsesteenweg
ten zuiden van de Abdijstraat) en bedraagt 25,9 µg/m3.

- Het aantal overschrijdingen van de daggrenswaarde voor PM10 (50 µg/m³) is langs alle weg-
vakken kleiner dan 35. De daggrenswaarde voor PM10 wordt gerespecteerd.

- De grenswaarde voor PM2,5 wordt langs alle wegvakken gerespecteerd (< 25 µg/m³). Ook
de streefwaarde van 20 µg/m3 wordt gerespecteerd. De grootste waarde voor deze veront-
reinigende stof wordt eveneens vastgesteld langs wegvak I en bedraagt 18,4 µg/m3.
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4.4.4 Beoordeling van de bijdrage van het basisscenario

In dit hoofdstuk worden de immissieconcentraties per wegvak of per receptorpunt van de ge-
plande situatie vergeleken met deze van de referentiesituatie. De verschillen tussen beide situa-
ties wordt berekend en uitgedrukt als een percentage van de luchtkwaliteitsdoelstellingen. Het
bekomen percentage wordt vervolgens getoetst aan het significantiekader Tabel 4-10 en geclas-
sificeerd als verwaarloosbaar, matig, significant of zeer significant.

4.4.4.1 Effecten langs de wegen

De toetsing van de bijdrage van het verkeerscoördinatieplan aan het significantiekader voor lucht-
verontreiniging is opgenomen in Tabel 4-21. In de tabel worden de immissieconcentraties van de
geplande situatie (Basis) en de referentiesituatie met elkaar vergeleken.

Tabel 4-21: Vergelijking van de geplande situatie met de referentiesituatie en toetsing aan het significan-
tiekader voor de effecten langs de weg (CAR-Vlaanderen).

wegvak jaarconcentratie in µg/m3 verschil
(µg/m3)

verschil
(%)

beoordeling

referentie-
situatie

geplande
situatie

stikstofdioxide, NO2

01 A 19,6 20,1 0,5 1,3% beperkt negatief (-1)

02 B 28,8 29,4 0,6 1,5% beperkt negatief (-1)

03 C 21,3 22,1 0,8 2,0% beperkt negatief (-1)

06 F 26,8 27,4 0,6 1,5% beperkt negatief (-1)

07 G 31,4 32,2 0,8 2,0% beperkt negatief (-1)

09 I 36,1 36,5 0,4 1,0% verwaarloosbaar (0)

12 L 30,1 30,4 0,3 0,7% verwaarloosbaar (0)

13 M 21,7 21,9 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)

fijn stof, PM10

01 A 23,5 23,5 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

02 B 24,7 24,8 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)

03 C 23,7 23,8 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)

06 F 24,7 24,8 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)

07 G 25,1 25,2 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)

09 I 25,8 25,9 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)

12 L 24,9 25,0 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)

13 M 23,7 23,7 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

zeer fijn stof, PM2,5

01 A 16,8 16,8 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

02 B 17,6 17,7 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)

03 C 16,9 17,0 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)

06 F 17,5 17,6 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)

07 G 17,9 17,9 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

09 I 18,3 18,4 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)

12 L 17,7 17,8 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)

13 M 17,0 17,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

Uit de tabel blijkt:
 Voor PM10 en PM2,5 zal de luchtkwaliteit langs de wegen nauwelijks veranderen. De bij-

drage van het plan zal verwaarloosbaar (0) zijn.
 Voor NO2 geldt:

o Negatief effect(-2)
 /
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o Beperkt negatief effect (-1)
 Nijverheidsstraat;
 Abdijstraat;
 Delvauxstraat;
 Cleydaellaan;
 Sint-Bernardsesteenweg ten noorden van Scheldestraat.

4.4.4.2 Effecten ter hoogte van receptoren

De effecten ter hoogte van de geselecteerde receptoren (Figuur 4-1) binnen het studiegebied
werden berekend met IFDM-Traffic. De toetsing van de geplande situatie met de referentiesitu-
atie is weergegeven in Tabel 4-22.
Uit de tabel blijkt dat de bijdrage van het plan in alle geselecteerde receptoren kleiner zal zijn
dan 1% van de luchtkwaliteitsnormen en dus als verwaarloosbaar wordt beschouwd.

Tabel 4-22: Beoordeling van de effecten ter hoogte van de receptoren

receptor jaarconcentratie in µg/m3 ver-
schil

(µg/m3)

ver-
schil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantieka-
der

referentie-
situatie

geplande
situatie

Stikstofdioxide(NO2)
001 Gemeentelijke basisschool 23,6 23,7 0,1 0,2% verwaarloosbaar

002 Centrum voor basiseducatie Open School 25,0 25,4 0,3 0,8% verwaarloosbaar

003 Buitenschoolse opvang 24,3 24,7 0,3 0,9% verwaarloosbaar

004 RH WZC Hoghe Cluyse Hemiksem 24,4 24,6 0,2 0,4% verwaarloosbaar

005 Gemeentelijke basisschool 25,7 25,8 0,1 0,2% verwaarloosbaar

007 gemeentehuis Hemiksem 19,2 19,3 0,03 0,1% verwaarloosbaar

008 Kiekeboe (groepsopvang baby's en peuters) 25,1 25,2 0,1 0,3% verwaarloosbaar

009 Centrum voor basiseducatie Open School 22,1 22,1 0,0 0,1% verwaarloosbaar

010 GAW Heide Velden Schelle (ouderenvoorziening) 20,1 20,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar

PM10

001 Gemeentelijke basisschool 27,1 27,2 0,0 0,0% verwaarloosbaar

002 Centrum voor basiseducatie Open School 26,5 26,5 0,0 0,1% verwaarloosbaar

003 Buitenschoolse opvang 26,8 26,8 0,0 0,1% verwaarloosbaar

004 RH WZC Hoghe Cluyse Hemiksem 27,6 27,6 0,0 0,0% verwaarloosbaar

005 Gemeentelijke basisschool 28,8 28,8 0,0 0,0% verwaarloosbaar

007 gemeentehuis Hemiksem 24,5 24,5 0,0 0,0% verwaarloosbaar

008 Kiekeboe (groepsopvang baby's en peuters) 26,0 26,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar

009 Centrum voor basiseducatie Open School 25,7 25,7 0,0 0,0% verwaarloosbaar

010 GAW Heide Velden Schelle (ouderenvoorziening) 24,6 24,7 0,0 0,0% verwaarloosbaar

PM2,5

001 Gemeentelijke basisschool 19,0 19,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar

002 Centrum voor basiseducatie Open School 18,6 18,6 0,0 0,1% verwaarloosbaar

003 Buitenschoolse opvang 18,8 18,8 0,0 0,1% verwaarloosbaar

004 RH WZC Hoghe Cluyse Hemiksem 19,3 19,3 0,0 0,0% verwaarloosbaar

005 Gemeentelijke basisschool 20,0 20,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar

007 gemeentehuis Hemiksem 17,4 17,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar

008 Kiekeboe (groepsopvang baby's en peuters) 18,3 18,3 0,0 0,0% verwaarloosbaar

009 Centrum voor basiseducatie Open School 18,2 18,2 0,0 0,0% verwaarloosbaar

010 GAW Heide Velden Schelle (ouderenvoorziening) 17,5 17,5 0,0 0,0% verwaarloosbaar



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 2
Pagina 96 van 224

4.4.5 Beoordeling van het variant programma

4.4.5.1 Effecten langs de wegen

De toetsing van de bijdrage van het verkeerscoördinatieplan aan het significantiekader voor
luchtverontreiniging is opgenomen in Tabel 4-23. In de tabel worden de immissieconcentraties
van de geplande situatie (Variant) en de referentiesituatie met elkaar vergeleken.

Tabel 4-23: Vergelijking van de geplande situatie met de referentiesituatie en toetsing aan het significan-
tiekader voor de effecten langs de weg (CAR-Vlaanderen).

wegvak jaarconcentratie in µg/m3 ver-
schil

(µg/m3)

verschil
(%)

beoordeling

referentie-
situatie

geplande
situatie

stikstofdioxide, NO2 40

01 A 19,6 20,1 0,5 1,3% beperkt negatief (-1)

02 B 28,8 29,3 0,5 1,3% beperkt negatief (-1)

03 C 21,3 22,0 0,7 1,8% beperkt negatief (-1)

06 F 26,8 27,4 0,6 1,5% beperkt negatief (-1)

07 G 31,4 32,2 0,8 2,0% beperkt negatief (-1)

09 I 36,1 36,5 0,4 1,0% beperkt negatief (-1)

12 L 30,1 30,4 0,3 0,7% verwaarloosbaar (0)

13 M 21,7 21,9 0,2 0,5% verwaarloosbaar (0)

fijn stof, PM10 40

01 A 23,5 23,5 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

02 B 24,7 24,8 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)

03 C 23,7 23,8 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)

06 F 24,7 24,8 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)

07 G 25,1 25,2 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)

09 I 25,8 25,9 0,1 0,2% verwaarloosbaar (0)

12 L 24,9 25,0 0,1 0,3% verwaarloosbaar (0)

13 M 23,7 23,7 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

zeer fijn stof, PM2,5 25

01 A 16,8 16,8 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

02 B 17,6 17,7 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)

03 C 16,9 17,0 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)

06 F 17,5 17,6 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)

07 G 17,9 17,9 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

09 I 18,3 18,4 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)

12 L 17,7 17,8 0,1 0,4% verwaarloosbaar (0)

13 M 17,0 17,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar (0)

Uit de tabel blijkt:
 Voor PM10 en PM2,5 zal de luchtkwaliteit langs de wegen nauwelijks veranderen. De bij-

drage van het plan zal verwaarloosbaar (0) zijn.
 Voor NO2 geldt:

o Negatief effect(-2):
 /

o Beperkt negatief effect (-1):
 Nijverheidsstraat;
 Abdijstraat;
 Delvauxstraat;
 Cleydaellaan;
 Sint-Bernardsesteenweg ten noorden van Scheldestraat;
 Sint-Bernardsesteenweg ten zuiden van Abdijstraat.
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Tabel 4-24 Beoordeling van de effecten ter hoogte van de receptoren.

receptor jaarconcentratie in µg/m3 ver-
schil

(µg/m3)

ver-
schil
t.o.v.
norm
(%)

beoordeling
t.o.v.

significantieka-
der

referentie-
situatie

geplande
situatie

Stikstofdioxide(NO2)
001 Gemeentelijke basisschool 23,5 23,6 0,1 0,3% verwaarloosbaar

002 Centrum voor basiseducatie Open School 21,8 21,8 0,1 0,2% verwaarloosbaar

003 Buitenschoolse opvang 24,2 24,5 0,3 0,8% verwaarloosbaar

004 RH WZC Hoghe Cluyse Hemiksem 24,6 24,7 0,2 0,4% verwaarloosbaar

005 Gemeentelijke basisschool 25,7 25,8 0,1 0,2% verwaarloosbaar

006 Gemeentelijke basisschool - Cade 31,1 31,2 0,1 0,2% verwaarloosbaar

007 gemeentehuis Hemiksem 19,3 19,3 0,02 0,0% verwaarloosbaar

008 Kiekeboe (groepsopvang baby's en peuters) 21,7 21,8 0,0 0,1% verwaarloosbaar

009 Centrum voor basiseducatie Open School 21,8 21,9 0,0 0,0% verwaarloosbaar

010 GAW Heide Velden Schelle (ouderenvoorziening) 20,0 20,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar

PM10

001 Gemeentelijke basisschool 27,1 27,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar

002 Centrum voor basiseducatie Open School 26,1 26,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar

003 Buitenschoolse opvang 26,7 26,8 0,0 0,1% verwaarloosbaar

004 RH WZC Hoghe Cluyse Hemiksem 27,7 27,7 0,0 0,0% verwaarloosbaar

005 Gemeentelijke basisschool 28,8 28,8 0,0 0,0% verwaarloosbaar

006 Gemeentelijke basisschool - Cade 31,8 31,8 0,0 0,0% verwaarloosbaar

007 gemeentehuis Hemiksem 24,5 24,5 0,0 0,0% verwaarloosbaar

008 Kiekeboe (groepsopvang baby's en peuters) 25,6 25,6 0,0 0,0% verwaarloosbaar

009 Centrum voor basiseducatie Open School 25,7 25,7 0,0 0,0% verwaarloosbaar

010 GAW Heide Velden Schelle (ouderenvoorziening) 24,6 24,6 0,0 0,0% verwaarloosbaar

PM2,5

001 Gemeentelijke basisschool 19,0 19,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar

002 Centrum voor basiseducatie Open School 18,4 18,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar

003 Buitenschoolse opvang 18,8 18,8 0,0 0,1% verwaarloosbaar

004 RH WZC Hoghe Cluyse Hemiksem 19,4 19,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar

005 Gemeentelijke basisschool 20,0 20,0 0,0 0,0% verwaarloosbaar

006 Gemeentelijke basisschool - Cade 21,8 21,8 0,0 0,0% verwaarloosbaar

007 gemeentehuis Hemiksem 17,4 17,4 0,0 0,0% verwaarloosbaar

008 Kiekeboe (groepsopvang baby's en peuters) 18,1 18,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar

009 Centrum voor basiseducatie Open School 18,1 18,1 0,0 0,0% verwaarloosbaar

010 GAW Heide Velden Schelle (ouderenvoorziening) 17,5 17,5 0,0 0,0% verwaarloosbaar
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4.5 Elementaire koolstof (EC)

Het elementair koolstof ook wel roet genoemd, omvat een combinatie van koolstof en koolstof-
verbindingen die vrijkomen bij de verbranding van fossiel brandstoffen o.a. bij dieselmotoren.
Motoren die benzine en/of aardgas als brandstof verstoken, kennen over het algemeen een la-
gere roetemissie omdat de verbranding meestal vollediger is. De donkere deeltjes nemen licht
op en zorgen ook voor opwarming van de omgeving. In verstedelijkte gebieden is de emissie
van elementair koolstof sterk gelinkt met het verkeer, vooral dieselvoertuigen.

De verblijfsduur van roet in de atmosfeer is over het algemeen kort en ligt in de orde van grootte
van enkele dagen, soms weken.

Roet staat o.a. onder de aandacht omdat er een duidelijke relatie is tussen de concentratie roet
en gezondheidsschade.

Een meetmethode voor roet is in Europa nog niet volledig gedefinieerd. Volgens de Neder-
lands-Europese praktijkrichtlijn NPR-CEN/TR 16243:2011 wordt elementaire koolstof bepaald
op de PM2,5 fractie van het stof volgens een thermisch optische methode.

Er zijn voor elementair koolstof nog geen grens- of toetsingswaarden vastgelegd. Het significan-
tieniveau voor elementair koolstof kan bijgevolg nog niet worden vastgesteld. In Vlaanderen
worden nog geen systematische metingen voor elementair koolstof uitgevoerd.

Een inschatting van de emissies van elementair koolstof kan gebeuren aan de hand van emis-
siefactoren. Voor niet-snelwegen bedragen deze emissiefactoren (RIVM, 2015):

Personenwagens: 0,003 g/km;
Vrachtwagens: 0,0016 g/km.

Deze Nederlandse emissiefactoren voor EC zijn voor Vlaanderen te laag, onder meer door een
meer belastende parksamenstelling (meer diesels) op de Vlaamse wegen. In reële omstandig-
heden zullen de emissiefactoren hoger zijn en bijgevolg zijn de ingeschatte absolute waarden
voor EC te laag.

Op basis van deze gegevens kan een inschatting gemaakt worden van de geëmitteerde hoe-
veelheid elementaire koolstof. Gezien het significantieniveau voor elementair koolstof niet kan
worden vastgesteld kan er geen milieubeoordeling worden gedaan voor elementaire koolstof.
Onderstaande tabel geeft wel een overzicht van de bijdrage van het plan aan de emissies van
elementaire koolstof.

Tabel 4-25: Vergelijking van de emissies van elementair koolstof voor de verschillende scenario’s
referentiesituatie
(kg/jaar)

gepland situatie
(kg/jaar)

verschil
(kg/jaar)

verschil
(%)

Hemiksem 70 83 13 19%
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4.6 Milderende maatregelen en aanbevelingen

4.6.1 Milderende maatregelen

Milderende maatregelen worden genomen in functie van de impact. Conform het richtlijnenboek
worden milderende maatregelen voorgesteld in functie van de beoordeling van het effect (zie
Tabel 1.4).

Uit voorgaande blijkt dat beperkte negatieve effecten (-1) te verwachten zijn voor NO2 op vol-
gende wegen:

Nijverheidsstraat (A);
Abdijstraat (B);
Delvauxstraat (C);
Cleydaellaan (F);
Sint-Bernardsesteenweg ten noorden van de Scheldelaan (G)

Aangezien de milieugebruiksruimte voor NO2 kleiner is dan 32 µg/m3 (80% van de grens-
waarde) hoeven er op korte termijn geen milderende maatregelen te worden getroffen.

De bijdrage van het plan aan de immissieconcentraties voor stof zijn langs alle wegen verwaar-
loosbaar (0). Milderende maatregelen zijn bijgevolg niet nodig.

4.6.2 Aanbevelingen

Om de verkeeremissies zoveel mogelijk te beperken, moet in het algemeen gestreefd worden
naar een lage en constante voertuigsnelheid, zodat een geharmoniseerde verkeersstroom ont-
staat. Uit onderzoek is gebleken dat de emissies per voertuig sterk afhankelijk zijn van het ritpa-
troon. Naast de gemiddelde snelheid is ook de ritdynamiek (grote versnellingen) bepalend voor
de emissies. Maatregelen die het aantal snelheidswisselingen beperken, zorgen voor emissie-
reducties. Ook maatregelen ter voorkoming van congesties hebben een gunstige invloed. Een
trajectbewaking van de snelheid heeft een gunstig effect op de emissies. Emissiebeperkingen in
de grootte-orde van 15 à 25% zijn hierdoor mogelijk.

Ook maatregelen ter bevorderen van het openbaar vervoer kunnen de verkeersintensiteit en
hiermee de luchtemissies beperken.

In de discipline Mens wordt voorgesteld om verder onderzoek te doen naar de mogelijkheid
voor een gemeenschappelijke energiebehoefte in het plangebied. Onderzoek naar de mogelijk-
heid van een “warmtenet” kan hierbij nuttig zijn. Warmtenetten worden lokaal aangelegd in de
buurt van een centrale warmtebron (restwarmte fabriek, verbrandingsoven, aardwarmte) en le-
veren comfortabele warmte aan alle naburige woningen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
duurzame energie. Het gebruik van fossiele brandstoffen wordt op deze manier teruggedrongen
waardoor ook de luchtemissies worden beperkt (CO2, NO2, stof, e.a.). De realisatie van een
warmtenet heeft dus een positieve impact op de luchtkwaliteit.
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4.7 Synthese

Een overzicht van de effecten samen met de milderende maatregelen en het resterende effect
zijn opgenomen in onderstaande Tabel 4-26.
De impact langs een aantal wegsegmenten wordt beoordeeld als beperkt negatief (-). De achter-
grondwaarden voor NO2 en PM10 bedragen respectievelijk 24 en 27 µg/m3. De milieukwaliteits-
normen (MKN) worden voor deze verontreinigende stoffen voor minder dan 80% opgevuld. De
milieugebruiksruimte wordt met andere woorden nog niet volledig opgevuld. Conform het signifi-
cantiekader lucht is een onderzoek naar milderende maatregelen hierdoor ‘minder dwingend’. In
onderstaande tabel zijn bijgevolg geen milderende maatregelen ingevuld. De effecten vóór mil-
derende maatregelen zijn dezelfde als deze na milderende maatregelen.

Tabel 4-26 Synthese van de effecten

wegvak effect milderende
maatregelen

rest. effect

Nijverheidsstraat - / -
Abdijstraat - / -
Delvauxstraat - / -
Cleydaellaan - / -
Sint-Bernardsesteenweg ten noorden van Scheldestraat - / -
Sint-Bernardsesteenweg ten zuiden van Abdijstraat 0 / 0
Steenwinkelstraat 0 / 0
Saunierstraat 0 / 0
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5  Discipline bodem en grondwater

5.1 Afbakening studiegebied

Het studiegebied wordt in het horizontale vlak bepaald door de contouren van het plangebied
en verder uitgebreid met de eventuele invloedssfeer van bronbemaling (max. 130 m). Binnen
deze invloedssfeer kunnen immers wijzigingen optreden in bodem- en grondwaterkwaliteit,
grondwaterkwantiteit en kan het risico tot bodemzetting wijzigen. In het verticale vlak beschou-
wen we de maximale diepte van de werken en de daaronder liggende bodemlaag.

5.2 Beschrijving referentiesituatie

5.2.1 Beschrijving huidige situatie

5.2.1.1 Topografie

Het voorliggend plan is gelegen in de Scheldeval-
lei. In het verleden werden in de Scheldevallei
kleiontginningen uitgevoerd, alsook t.h.v. het
plangebied. Het merendeel van deze ontgin-
ningen werden later weer opgevuld. Door deze
activiteiten is het oorspronkelijke maaiveld er
grondig verstoord. Het plangebied is algemeen
gelegen tussen de hoogtelijnen van 6,5 en
7,5 mTAW. De oostelijke rand wordt gekenmerkt
door een helling die oploopt tot ca. 17,5 mTAW in
het noordelijk deel en ca. 14 mTAW in het zuide-
lijk deel. De steilrand van Hemiksem helt van
noord naar zuid af van ca. 20 mTAW tot ca.
10 mTAW. De zuidelijk gelegen vallei van de Be-
nedenvliet-Bovenvliet ligt eveneens dieper uitge-
sneden in het landschap.

5.2.1.2 Bodemkarakteristieken en geologische opbouw

Het voorliggend plan is gelegen in de Scheldevallei. Daar er in het verleden kleiontginningen
plaatsvonden, die gedeeltelijk terug opgevuld werden, en het een voormalige bedrijfssite betreft,
is het plangebied op de Bodemkaart (Kaart 6a) ingekleurd als antropogeen verstoord, meer be-
paald bebouwde zone (OB). Op basis van de luchtfoto (Kaart 2) kan er afgeleid worden dat ca.
70% van het plangebied op heden verhard en bebouwd is. Enkel de noordelijke rand, het ooste-
lijk deel tussen de Heuvelstraat en de lager gelegen bedrijfsgebouwen en een aantal restzones
tussen de bedrijfsgebouwen zijn op heden onverhard en begroeid met gras, struiken of bomen.
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Op basis van de bodemonderzoeken t.h.v. het plangebied i.h.k.v. de aanwezige verontreinigin-
gen (zie verder) en de boorstaten beschikbaar in de Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV,
dov.vlaanderen.be) kan de volgende geologische opbouw van de ondergrond afgeleid worden:

Quartaire zanddeklaag/ aanvullaag met (grof zand) gronden en afvalproducten van de voor-
malige industriële activiteiten (o.a. slakken, puin, sinters, kooldeeltjes en assen) van ca. 1,5
à 2,5 m dik
Tertiaire lagen:

Formatie van Berchem: donkergroen tot zwart zand; tot 4 m dik en lokaal door de Schelde
weggeërodeerd of door de mens uitgegraven
Formatie van Boom: een stijve grijze kleilaag, onderaan meer zandige laagjes; ca. 29 à
34 m dik
Formatie van Zelzate: grijze zandlaag, > 31 à 36 m-mv

5.2.1.3 Watervoerende lagen

Uit de geologische opbouw van het gebied kan onderstaande hydrostratigrafie worden afgeleid:
het Quartaire Aquifersysteem, gevormd door de Zandige deklagen (code 0151); ca. 1,5 à
2,5 m dik
het Kempens Aquifersysteem, gevormd door de Zanden van Berchem (code 0254); tot 4 m
dik en lokaal door de Schelde weggeërodeerd
het Boom Aquitard (code 0300); ca. 29 à 34 m dik
het Oligoceen Aquifersysteem (code 0400); > 31 à 36 m-mv

Ter hoogte van het voorliggend plangebied en in de omgeving (< 500 m) bevinden zich geen
vergunde grondwaterwinningen. Bovendien komen er geen waterwingebieden of hierrond afge-
bakende beschermingszones voor.

5.2.1.4 Grondwatertafel en grondwaterstroming

Uit de bodemonderzoeken t.h.v. het plangebied i.h.k.v. de aanwezige verontreinigingen (zie ver-
der) blijkt dat het freatisch grondwater zich bevindt op een diepte van ca. 0,5 tot 1,5 m-mv. Op
basis van de gegevens uit deze bodemonderzoeken is de regionale grondwaterstromingsrich-
ting bepaald in westelijke richting, naar de Zeeschelde. Het grondwater kan echter niet recht-
streeks in de Zeeschelde afstromen. De westelijke rand van het plangebied is namelijk voorzien
van keermuren met damplanken. Het grondwater wordt opgevangen in de voormalige riolering
van de bedrijfssite van Bekaert, dewelke op heden lek is. Deze lekke riolering functioneert op
heden dan ook als drainagebuis. Ze is centraal in het plangebied gekoppeld aan een waterzui-
veringsinstallatie. Het betreft hier de voormalige WZI van de bedrijfssite, dewelke omgevormd is
voor de zuivering van het grondwater. Het opgevangen, verontreinigd grondwater (zie verder)
wordt er gezuiverd en afgevoerd naar de Zeeschelde (cfr. discipline oppervlaktewater). In deze
laatste stap vindt er lokaal wederom beperkte insijpeling plaats, via een tweede lekke riolering
(afvoerbuis naar de Zeeschelde), met een beperkte afvoer van verontreinigd grondwater naar
de Zeeschelde tot gevolg.

Nabij het plangebied zijn er geen relevante meetpunten van het Grondwatermeetnet (VMM,
raadpleegbaar via dov.vlaanderen.be).

5.2.1.5 Bodem- en grondwaterkwaliteit

Op Kaart 6b zijn de locaties aangeduid die in de databank van OVAM (www.ovam.be) zijn op-
genomen. Hierbij is een onderscheid gemaakt tussen de terreinen waar een oriënterend bo-
demonderzoek (OBO) of een beschrijvend bodemonderzoek (BBO) is uitgevoerd en de terrei-
nen waar een bodemsaneringsproject (BSP) is voor opgesteld. De percelen waar een beschrij-
vend bodemonderzoek of bodemsaneringsproject is opgesteld, worden gekenmerkt door de
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aanwezigheid van een verontreiniging in bodem en/of grondwater. Uit de databank OVAM blijkt
dat er drie dossiers relevant zijn voor het voorliggend plan, nl. 10598 (t.h.v. de Bekaert-site),
2452 (t.h.v. ‘Cluster Armenpoort) en 36349 (ten noorden van het plangebied, t.h.v. Hemixveer).
Hierbij dienen we op te merken dat deze laatste op kaart 6b (uittreksel databank OVAM) foutief
ingetekend is. Het dossier 36349 omvat nl. voormalige percelen van Bekaert die overgedragen
zijn naar de projectontwikkelaar van Hemixveer ten noorden van het plangebied. In de databank
van OVAM werd dit dossier echter over de volledige site van Bekaert ingetekend.

Uit deze onderzoeken (OBO (2003) en OBBO (2010) 10598) blijkt dat er t.h.v. de Bekaert site
(perceel 298S) historische en gemengde verontreinigingen met zware metalen, pH, geleidbaar-
heid, sulfaat, chloride, minerale olie en PAK in de grond en/of het grondwater voorkomen. De
conclusies van het beschrijvend bodemonderzoek kunnen als volgt samengevat te worden:

verontreinigingen omschrijving
Zware metalen:
- As, Cd, Cr, Hg en Ni
in de grond

 historisch: aangebracht bij het vullen van de kleiputten t.h.v. zuidelijke helft van de
site (voormalige UCB activiteiten)

- Pb en Zn in de
grond

 grotendeels historisch: aangebracht bij het vullen van de kleiputten + sporadisch in
de grond door de Bekaert Hemiksem activiteiten

 onderscheid tussen noordelijke verontreiniging (staaldraad productie) en zuidelijke
verontreiniging (voormalige UCB activiteiten)

- As, Cd, Cu, Hg, Ni,
Pb en Zn in het
grondwater

 90% historische bodemverontreiniging (van 1880 tot 1995, natuurlijke uitloging en
versterkte uitloging o.i.v. zwavelzuur en zoutzuur) en een aandeel van 10% nieuwe
bodemverontreiniging (van 1995 tot 2009, versterkte uitloging o.i.v. zoutzuur)

 onderscheid tussen noordelijke verontreiniging (uitloging neutrale pH en zuurker-
nen) en zuidelijke verontreiniging (voormalige UCB-activiteiten en haar voorlopers)

 geen humaan toxicologisch risico en geen ecotoxicologisch risico
 wel een verspreidingsrisico, dat blijft bestaan zolang er grondwater de site kan in-

stromen
 een ernstige bedreiging, sanering (matig urgent) noodzakelijk

verlaagde pH en ver-
hoogde geleidbaar-
heid in grondwater
over 4 kernen

 gemengde (met overwegend historisch karakter) en historische bodemverontreini-
ging

 verontreinigd volume: 167.000 m³ (93.000 m² x circa 4 m x 0,4) voor de geleidbaar-
heid (>2500 µS/cm) en 72.000 m³ (40.000 m² x circa 4 m x 0,4) voor de pH (< pH 5)

 oorzaak: het lekken van zuren (HCl, H2SO4)
 geen humaan toxicologisch risico en geen ecotoxicologisch risico
 geen drijflaag/zinklaag
 wel een verspreidingsrisico omdat de pH verlaging de oplosbaarheid van de zware

metalen doet toenemen, die een ernstige bedreiging vormt en sanering (matig ur-
gent) is noodzakelijk

Minerale olie en ben-
zeen in grondwater
over 3 kernen (WZI,
P2400 en P112)

 historisch verontreiniging: oorsprong op basis van de historische activiteiten voor
1995 en een schadegeval uit 1988

 verontreinigd volume: totaal 3.700 m³
 geen humaan toxicologisch risico en geen ecotoxicologisch risico
 geen drijflaag/zinklaag
 enkel beleidsmatige sanering noodzakelijk voor 1 kern (t.h.v. WZI) met ernstige be-

dreiging
PAK in grond  historische bodemverontreiniging: oorsprong op basis van de historische activiteiten

voor 1995 en het opvulmateriaal waar de huidige fabriek is op gebouwd
 verontreinigd volume: totaal 2.800 m³
 geen humaan toxicologisch risico en geen ecotoxicologisch risico
 geen verspreidingsrisico en geen ernstige bedreiging
 geen drijflaag/zinklaag
 geen sanering noodzakelijk

Sulfaat en chloride in
het grondwater

 sulfaat historisch: zwavelzuurproductie en opvullen van de kleiput voor de jaren ’60
 chloride gemengd: historische draadtrekkerij activiteiten voor 1995 en recente acti-

viteiten na 1995
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 verontreinigd volume: totaal 565.000 m³
 geen humaan toxicologisch risico en geen ecotoxicologisch risico
 geen verspreidingsrisico en geen ernstige bedreiging
 geen drijflaag/zinklaag
 geen sanering noodzakelijk

Boor in het grondwa-
ter

 gemengde bodemverontreiniging: historische activiteiten voor 1995 en activiteiten
na 1995

 verontreinigd volume: totaal 135 m³
 geen humaan toxicologisch risico en geen ecotoxicologisch risico
 geen verspreidingsrisico en geen ernstige bedreiging
 geen drijflaag/zinklaag
 geen sanering noodzakelijk

Binnen het OBBO werden er geen veiligheidsmaatregelen, voorzorgsmaatregelen of bestem-
mingsbeperkingen noodzakelijk geacht. Wel werd er aangeraden om gebruiksbeperkingen op te
leggen waarbij het betreden van de onverharde delen van de site zoveel mogelijk vermeden
wordt en waarbij het grondwater niet aangewend wordt voor verbruiksdoeleinden. Een BSP
wordt parallel aan het RUP ‘Hoge Weg’ opgemaakt.

Ten noorden van het plangebied zijn voormalige percelen van Bekaert aanwezig, waarop te-
vens een dossier (nummer: 36349) gekend is bij OVAM. Er werd hiervoor reeds een OBBO
(2011) en een BSP (2012) opgesteld. Parallel aan de ontwikkeling van het woonproject Hemix-
veer zullen deze percelen gesaneerd worden. Het terrein kent een historiek van steenbakke-
rijen, scheepswerf en een voormalig gemeentelijk (huishoudelijk) en industrieel stort. Sinds vele
jaren was het terrein braakliggend. Op heden is de ontwikkeling van het woonproject Hemixveer
reeds gestart. De grond op het terrein is verontreinigd met zware metalen, minerale olie en po-
lyaromatische koolwaterstoffen. Daarnaast is het grondwater er verontreinigd met zware meta-
len en anionen/kationen. De verontreiniging kan gelinkt worden aan de voormalige activiteiten
op het terrein, in het bijzonder het voormalig gemeentelijk en industrieel stort. Op basis van de
historische activiteiten die op het terrein hebben plaatsgevonden kan het terrein opgedeeld wor-
den in vijf verschillende zones. De grenzen van deze zones werden bepaald op basis van histo-
rische gegevens en op basis van onderzoeksresultaten verzameld i.h.k.v. voorgaande bodem-
onderzoeken. In Figuur 5-1 worden de verschillende zones weergegeven. In de onderstaande
tabel wordt per zone de voormalige activiteiten, de vastgestelde verontreinigingen en de stand
van zaken van de eventuele bodemsanering aangegeven. We merken hierop dat de sanering
reeds grotendeels (ca. 95 % - stand van zaken augustus 2015) uitgevoerd is.

Zones Voormalige activiteiten Verontreinigingen Stand van zaken van de sane-
ring

Zone 1 - steenbakkerijen
- bedrijven ‘Curtis Lighting Eu-
rope’ (vervaardigen elektrische
verlichtingstoestellen, verzilveren
van glas), ‘Hebbelinck’ (vermalen
dierlijk vetten, opslag van mest-
stoffen) en ‘Maalderij Van Camp’

- historische verontreiniging (inge-
volge industriële activiteiten) met
minerale olie en zware metalen in
het vaste deel van de aarde en in
het grondwater
- verontreiniging ontstaan op dit
perceel

- bodemsanering noodzakelijk
- deze zone werd reeds gesa-
neerd conform de vigerende wet-
geving
- de verontreinigde gronden wer-
den afgegraven en afgevoerd

Zone 2 - terrein achter vroegere steen-
bakkerijen, klei gestoken voor
‘steenovens’
- kleiputten opgevuld met afval-
materiaal

- historische verontreiniging (inge-
volge de stortactiviteiten (ge-
meentelijk stort)) met minerale
olie, zware metalen en polycycli-
sche aromatische koolwaterstof-
fen (PAK) in het vaste deel van de
aarde en in het grondwater
- verontreiniging ontstaan op dit
perceel

- bodemsanering noodzakelijk
- sanering is lopende en dit con-
form de vigerende wetgeving
- sanering normaliter afgerond
eind 2015
- slechts beperkte zone dient te
worden afgedekt
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Zone 3 - scheepswerf - historische verontreiniging (di-
verse aard) met zware metalen in
het vaste deel van de aarde en in
het grondwater
- verontreiniging ontstaan op dit
perceel

- bodemsanering noodzakelijk
- deze zone werd reeds gesa-
neerd conform de vigerende wet-
geving
- de verontreinigde gronden wer-
den afgegraven en afgevoerd

Zone 4 - waterpartijen - historische verontreiniging met
zware metalen in het vaste deel
van de aarde (bodemslib)
- verontreiniging ontstaan op dit
perceel

- gezien bestemming als recrea-
tiegebied, is er geen sanerings-
noodzaak

Zone 5 - industriële stortplaats (Scheeps-
werf de Wachter, UCB en Be-
kaert-Tinsley), in hoofdzaak ont-
waterd slib (lod- en zinkhoudend)
van waterzuivering

- historische verontreiniging (inge-
volge stortactiviteiten (industrieel
stort)) met minerale olie, zware
metalen en PAK in het vaste deel
van de aarde en in het grondwa-
ter
- verontreiniging ontstaan op dit
perceel

- bodemsanering noodzakelijk
- deze zone werd reeds gesa-
neerd conform de vigerende wet-
geving
- voormalig stort volledig ingekap-
seld tot in de kleilaag en volledig
afgedekt met een 1 m leeflaag

Figuur 5-1 Indeling zones dossiernummer 36349 i.f.v. risico-evaluatie

In de zuidelijke rand – t.h.v. het deelgebied ‘Cluster Armenpoort’- is er eveneens een dossier
(nummer: 2452) gekend bij OVAM t.h.v. de percelen ‘Os – Duracoat NV’. Hiervoor werd reeds
een OBO (2001), een BBO (2004), een BSP (2007) en een OBOx (Onderzoeksrapport Exploita-
tie-Onderzoek; 2009) opgesteld. Net als bij de Bekaert site is op het gehele terrein er een op-
hooglaag aangetroffen. Deze opgehoogde laag bestaat uit slakken, puin, sinters, kooldeeltjes,
assen en grof zand. Het vaste deel van de aarde is verontreinigd (concentraties boven de bo-
demsaneringsnorm) met zware metalen (vnl. lood, koper en zink; max. overschrijdingsfactor van
de norm is ca. 5) en Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (vnl. hogere PAK’s; algemeen

Zone 2

Zone 5Zone 3

Zone 4

Zone 1
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max. 6 keer de norm) boven de achtergrondwaarde of 80 % van de bodemsaneringsnorm type
II. Er worden verschillende types olies vastgesteld, nl. teer (een verhoogd gehalte minerale olie
en een verhoogd gehalte aan PAK’s (vnl. naftaleen, fenantreen en fluoranteen)), zware olie,
een mazoutverontreiniging en een ongekende fractie. De bodemverontreiniging door teer is ver-
moedelijk veroorzaakt door voormalige dampontvetting. De zware olie verontreiniging is ver-
moedelijk veroorzaakt door de voormalige smeltketels. Daarnaast komt er tevens een grondwa-
terverontreiniging van zware metalen (arseen, nikkel en vermoedelijk zink) en verschillende ty-
pes olie, nl. teer, zware olie en een olieverontreiniging.

De bodem- en grondwaterverontreinigingen kennen een historische oorsprong. Voor de bodem-
verontreiniging met teer bestaat er een potentieel humaan risico naar uitdamping van vluchtige
verbindingen. Voor de overige bodemverontreinigingen zijn er volgens het huidige bodemge-
bruik geen actuele humane risico’s. Er is geen actueel, maar wel een potentieel verspreidingsri-
sico aanwezig door de aanwezigheid van een drijflaag. Voor de aangetroffen bodemverontreini-
ging met zware metalen is er een matige tot sterke uitloogbaarheid. Rekening houdend met de
lokaal specifieke omstandigheden (volledig verhard, ca. 75% bebouwd en de anaerobe omstan-
digheden van het grondwater) kan er gesteld worden dat dit vermoedelijk geen gevaar inhoudt
voor een bedreiging van het grondwater.

Voor deze bodem- en grondwaterverontreinigingen werd reeds een bodemsaneringsproject in
2007 opgesteld en uitgevoerd voor het huidige bestemmingstype (industriegebied).

5.2.1.6 Grondwaterkwetsbaarheid

Het grondwater is in het studiegebied aangeduid als zijnde weinig kwetsbaar. Doordat de bo-
venste watervoerende laag11 (het Oligoceen Aquifersysteem – leemhoudend of kleihoudend
zand) bedekt is door een beschermende, kleiige deklaag (het Boomaquitard), is deze weinig
kwetsbaar. Dit wordt uitgedrukt met een index Dc op de grondwaterkwetsbaarheidskaart.

5.2.2 Beschrijving toekomstige situatie na saneringswerken

Binnen de toekomstige situatie na saneringswerken zullen de hoger beschreven verontreinigin-
gen (dossiers 2452, 10598 en 36349 uit de databank OVAM) conform de vigerende wetgeving
reeds gesaneerd zijn (concrete saneringstechniek nog onderwerp van lopend onderzoek).Hier-
bij dient opgemerkt dat voor de verontreiniging t.h.v. het deelgebied ‘Cluster Armenpoort’ (dos-
siernummer: 2452) bijkomend bodemonderzoek noodzakelijk is om na te gaan of de reeds uit-
gevoerde bodemsanering zal voldoen aan de nieuwe bestemming volgens het voorliggend
RUP. Momenteel wordt de site van de voormalige gasfabriek in Cluster Armenpoort echter ook
door OVAM onderzocht.

11 Hierbij dient opgemerkt dat op de grondwaterkwetsbaarheidkaart hier niet de freatische grondwaterlaag in beschouwing
werd genomen, wegens te dun.
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De effectieve saneringstechniek is bij opmaak van dit
plan-MER nog niet gekend. Als worst case wordt aan-
genomen dat de bodem- en grondwaterverontreiniging
t.h.v. de Bekaert-site (cfr. paarse zone in  de figuur) af-
gedekt zal zijn en het geheel afgewerkt met een leef-
laag van min. 1 à 1,5 m dik (variant 1 terreinprofiel) of
oplopend tot aan de steilrand, nl. 7,5 à 11 m (variant 2
terreinprofiel. Het grondwater dat op heden uit het oos-
ten in het plangebied stroomt, zal bij variant 1 terrein-
profiel dan in de toekomstige situatie na saneringswer-
ken opgevangen worden aan de steilrand en afgevoerd
naar de ten noorden gelegen vijvers. Bij variant 2 ter-
reinprofiel zal het grondwater in deze leeflaag stromen.
Dit aspect komt verder aan bod bij de effectbespreking,
daar dit randvoorwaarden/beperkingen met zich mee-
brengt voor het voorliggend plan.

De op heden aanwezige gebouwen in het deelgebied Bekaert zullen tevens gesloopt zijn. De
sloopvergunning werd hiervoor reeds afgeleverd (16/03/2015).

5.3 Effectbespreking en –beoordeling

5.3.1 Methodologie

Binnen de discipline bodem en grondwater onderscheiden we de volgende effectgroepen:
Profielwijziging
Structuurwijziging
Wijziging in grondwaterkwantiteit
Erosie
Bodemzetting
Wijziging in bodem- en grondwaterkwaliteit
Wijziging in grondwaterkwetsbaarheid
Wijziging hydrogeologische opbouw

Zoals reeds aangehaald in de kennisgevingsnota zijn de effectgroepen ‘Structuurwijziging’, ‘Wij-
ziging in grondwaterkwetsbaarheid’ en ‘Wijziging hydrogeologische opbouw’ om volgende rede-
nen niet relevant binnen het voorliggend plan-MER en komen deze hier niet verder aan bod:

Structuurwijziging
De effectgroep structuurwijziging beslaat de wijziging van de structuur van de bovenste bo-
demlaag. Een mogelijke vorm van structuurwijziging is bodemverdichting van de oppervlak-
kige en/of diepere bodem (bijvoorbeeld door berijden met zware machines, opslag van ma-
teriaal). Waar profielwijziging optreedt, is structuurwijziging ondergeschikt; elders kan struc-
tuurwijziging wel relevant zijn. Gezien de effectgroep sterk gerelateerd is met de wijze van
uitvoering van de werken en gezien de te verwachten impact ondergeschikt is aan de pro-
fielwijziging, komt deze effectgroep niet verder aan bod op planniveau en wordt bijgevolg
geen significantiekader voorgesteld.
Wijziging in grondwaterkwetsbaarheid
De grondwaterkwetsbaarheid kan wijzigingen door het aanbrengen van verhardingen en
door uitgravingen of ophogingen. De sanering van de site voorafgaand en/of gelijktijdig met
de realisatie van het plan kan hierop een noemenswaardige invloed hebben door o.a. het
voorzien van een ondoorlatende folie. De sanering is evenwel geen onderdeel van het voor-
liggende plan. De 2 beschouwde varianten van het terreinprofiel impliceren een verschil in
terreinophoging. Het verschil in impact op de grondwaterkwetsbaarheid is evenwel onderge-
schikt aan de mogelijke impact van de sanering op de grondwaterkwetsbaarheid (al dan niet

Bekaert-site

Cluster Armenpoort
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voorzien van een ondoorlatende folie). Dit wordt dan ook niet verder meegenomen in het
plan-MER.
Wijziging hydrogeologische opbouw
Betreffende de hydrogeologische opbouw geldt dezelfde redenering als m.b.t. de grondwa-
terkwetsbaarheid: de mogelijke impact van het voorliggende plan is ondergeschikt aan deze
van de sanering (al dan niet voorzien van een ondoorlatende folie) waardoor dit element niet
verder wordt meegenomen in het plan-MER.

5.3.1.1 Profielwijziging

De effectgroep profielwijziging houdt de impact van uitgravingen en ophogingen en het inbren-
gen/ verwijderen van bodemvreemde materialen op het bodemprofiel in. Bij deze effectgroep
komt ook het grondverzet aan bod. Daarnaast wordt, waar relevant, ook aandacht besteed aan
de authenticiteit van het bodemprofiel. Profielwijziging treedt hoofdzakelijk op tijdens de aanleg-
fase.

Ten gevolge van vergravingen wordt het bodemprofiel verstoord of verwijderd. Vergravingen,
uitgravingen en ophogingen zullen in de eerste plaats aanleiding geven tot profielverstoring met
aantasting van de oorspronkelijke gelaagdheid van de bodem en bedekking van de oorspronke-
lijke bodem. Daarbij is het van belang na te gaan in welke mate het gaat om inname van (re-
cent) verstoorde, niet-verstoorde of beschermde bodemprofielen. Rekening houdend met de
historiek van het voorliggend plangebied, is dit effect algemeen verwaarloosbaar. Dit deelaspect
is enkel relevant voor de planingrepen t.h.v. het hoger gelegen plateau in de oostelijke rand van
het plangebied. Dit deelaspect wordt, gezien het beperkte belang, kort kwalitatief besproken
voor deze planingrepen.

Grondverzet vormt op zich geen effectgroep, maar een belangrijke ingreep tijdens de aanleg-
fase die een invloed heeft op het profiel en onrechtstreeks (bij hergebruik of stockage) de bo-
dem- (en grondwater)kwaliteit kan beïnvloeden. Daar het hier een plan betreft, is de precieze
omvang het grondverzet nog niet gekend. Het grondverzet bij ontwikkeling van de verschillende
deelgebieden houdt een groot verschil in aanvulling in, gezien onder andere het groot verschil
in omvang van het plangebied en de planingreep. Grondverzet vormt bijgevolg een belangrijk
onderscheidend effect dat enkel bij de bespreking van de verschillende varianten voor het ter-
reinprofiel aan bod komt. Op basis van de plankenmerken wordt een eerste ruwe inschatting
gemaakt van de omvang van het grondverzet. Het aspect wordt dan ook in hoofdzaak kwalita-
tief en semi-kwantitatief benaderd.

Volgend significantiekader wordt gehanteerd:

Effectbeschrijving Significantie Effect
aanzienlijk positief +++ n.v.t.

positief ++ n.v.t.

beperkt positief + n.v.t.

verwaarloosbaar 0 Grondbalans in evenwicht

beperkt negatief - Klein onevenwicht in de grondbalans (< 25.000 m³)

negatief -- Belangrijk onevenwicht in de grondbalans (25.000 tot 100.000 m³)

aanzienlijk negatief --- Zeer belangrijk onevenwicht in de grondbalans (> 100.000 m³)

5.3.1.2 Wijziging in grondwaterkwantiteit

Wijziging van de grondwaterkwantiteit kan optreden ingevolge:
bemaling (tijdens de werken)
gewijzigde infiltratiemogelijkheden door het verwijderen of het aanbrengen van verhardingen
een wijziging in de grondwaterstroming
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Belangrijk om hierbij op te merken is dat het gaat om de beoordeling van een plan, waarbij wei-
nig concrete, technische gegevens (bvb diepte funderingen, bouwontwerp, …) beschikbaar zijn.
Dit maakt dat enerzijds een aantal aspecten in dit plan-MER slechts op hoofdlijnen worden be-
sproken. Anderzijds kunnen er vanuit de effectbeoordeling randvoorwaarden worden opgelegd
voor de verdere concretisering van het plan.

Tijdens de aanlegfase kan tijdelijk bemaling nodig zijn bij het aanleggen van de funderingen
en/of een ondergronds niveau. Hierbij wordt i.h.k.v. het plan-MER de mogelijke impact semi-
kwantitatief bepaald a.d.h.v. empirische formules uitgaande van een realistische benodigde
grondwaterverlaging en het bodemtype.

De mogelijke effecten tijdens de gebruiksfase houden verband met een gewijzigde infiltratie
ingevolge het verwijderen van de bestaande verhardingen en/of de realisatie van nieuwe ver-
hardingen en een wijziging in de grondwaterstroming (zie verder). Algemeen geldt dat ingevolge
de nieuwe infrastructuur, de verharde oppervlakte (lokaal) zal toenemen, waardoor er lokaal
verdroging zal optreden t.h.v. deze verhardingen, terwijl elders (nl. daar waar het water afstro-
mend van de verharde oppervlakte terechtkomt) vernatting zal optreden. De grootte van dit ef-
fect zal – naast de omvang en aard van de verharde oppervlakte – afhankelijk zijn van de infil-
tratiemogelijkheden die gecreëerd worden door de inrichting van de verhardingen (al dan niet
semi-doorlaatbaar) en de buffering voor hemelwater.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de Bekaert-site. Op heden wordt het grondwater – dat uit het
oosten het plangebied binnenstroomt – opgevangen in een lekke, voormalige riolering van het
voormalige bedrijventerrein. Deze lekke riolering functioneert op heden dan ook als drainage-
buis. Ze is centraal in het plangebied gekoppeld aan de voormalige waterzuiveringsinstallatie
van de bedrijfssite. Het opgevangen, verontreinigd grondwater wordt er gezuiverd en afgevoerd
naar de Zeeschelde. De sanering van de Bekaert-site (geen onderdeel van het voorliggend
plan), alsook de inrichting van het gebied (varianten terreinprofiel) zal de grondwaterstroming
er lokaal wijzigen. Dit aspect zal kwalitatief besproken worden, waarbij dieper ingegaan wordt
op de randvoorwaarden dat dit met zich meebrengt voor het voorliggend plan.

5.3.1.3 Erosie

Erosie ontstaat als gevolg van verplaatsing van bodemmateriaal door de inwerking van wind en
water (bijvoorbeeld door verwijderen van vegetatie, aanleg van hellingen/taluds). Voornamelijk
tijdens de aanlegfase en in het begin van de gebruiksfase kan winderosie optreden ter hoogte
van de vergraven grond en ter hoogte van de nog onbegroeide taluds.

Binnen het plangebied zijn de taluds van de steilrand van Hemiksem en de oevers van de Zee-
schelde potentieel erosiegevoelig. Daarnaast houden de planingrepen m.b.t. ondergrondse ni-
veaus en de realisatie van hemelwaterinfiltratie- en buffervoorzieningen een bepaald risico in
m.b.t. erosie. Erosie kan immers lokaal (en tijdelijk) optreden t.h.v. vergraven gronden, nieuw
gegraven afwateringsstructuren of taluds. Dit aspect zal kwalitatief besproken worden.

5.3.1.4 Bodemzetting

Bodemzetting kan optreden door langdurige belasting of ontwatering (bemaling) van slappe (sa-
mendrukbare) bodemlagen en treedt voornamelijk op in veen- en kleigronden, bijvoorbeeld on-
der een terreinophoging, maar ook ten gevolge van bemalingen. Vaak zullen zettingen ten ge-
volge van belangrijke belasting of grondwateronttrekking pas na de werken tot uiting komen.
Momenteel is geen gedetailleerde informatie beschikbaar over de noodzaak van eventuele be-
malingen en uitvoeringstechnische aspecten (duur, diepte, uitvoeringswijze, …). Op planniveau
kan enkel een ruwe inschatting van het risico op bodemzetting worden gegeven.
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5.3.1.5 Wijziging in bodem- en grondwaterkwaliteit

Een wijziging in de bodem- en grondwaterkwaliteit kan optreden ingevolge grondverzet, ver-
spreiding van verontreinigingen d.m.v. bemaling en calamiteiten en de aanwezigheid van be-
staande verontreinigingen t.h.v. het plangebied. Grondverzet en calamiteiten worden pas op
projectniveau besproken, gezien deze gerelateerd zijn met uitvoeringstechnische aspecten.
Hetzelfde geldt in principe voor bemaling, maar de impact hiervan kan zich ver uitstrekken en
irreversibel zijn m.b.t verspreiding van verontreinigingen. Bijgevolg wordt de impact van eventu-
ele bemalingen op de bodem- en grondwaterkwaliteit wel besproken in het plan-MER. Hiertoe
wordt nagegaan welke gekende verontreinigingen zich mogelijk binnen de invloedssfeer van
een eventuele bemaling bevinden. Voor deze verontreinigingen wordt nagegaan om welke ver-
ontreinigende stoffen het gaat en in welke mate ze zich kunnen verspreiden en dus een risico
vormen voor een verder verontreiniging van bodem en grondwater.

5.3.1.6 Overzicht relevantie effectgroepen

Algemene
effecten

Cluster Armen-
poort (1)

Steenbakkerij-
straat (2)

Site Bekaert
(3a + 3b)

Terreinprofiel
(variant)

Profielwijziging X X X X X
Wijziging in grondwater-
kwantiteit

X X X X X

Erosie X
Bodemzetting X
Wijziging in bodem- en
grondwaterkwaliteit

X

5.3.2 Algemene effectenbeoordeling

In de onderstaande alinea’s worden de effecten van de verschillende effectgroepen algemeen
besproken. Daar waar zich onderscheidende effecten te verwachten zijn tussen de verschil-
lende deelgebieden wordt er dieper op ingegaan onder 5.3.3 ‘Effectenbeoordeling ten opzichte
van de huidige situatie’. Hiervoor worden hieronder echter reeds een aantal algemeenheden uit-
geklaard, om zo herhaling in de tabel met de bespreking van de verschillende planonderdelen
te voorkomen.

5.3.2.1 Profielwijziging

Het plangebied wordt gekenmerkt door een historiek van ontginningen en vergravingen. Over
het overgrote deel van het plangebied is het bodemprofiel dan ook grotendeels reeds ver-
stoord. Uitzondering hierop vormen de planingrepen t.h.v. het hoger gelegen plateau in de oos-
telijke rand van het plangebied. Het bodemprofiel is er nog grotendeels onaangeroerd, met uit-
zondering van deze zones waar reeds infrastructuur voorzien werd. Met andere woorden is de
omvang van bodems met nog een authentiek bodemprofiel in het plangebied slechts zeer be-
perkt. Dit wordt algemeen als verwaarloosbaar (0) beoordeeld. Bij de bespreking van de planin-
grepen t.h.v. het hoger gelegen plateau in de oostelijke rand van het plangebied wordt er hier
dieper op ingegaan.

Om een worst-case-scenario bepaling van het grondverzet te maken wordt er hier louter een
inschatting gemaakt van de omvang van de aanvulling met een leeflaag. Dit tevens uit praktisch
oogpunt, daar de omvang van de uitgravingen i.h.k.v. eventuele ondergrondse niveaus, de fun-
deringen of een infiltratie- en buffersysteem op planniveau niet te bepalen is, gezien het ontbre-
ken van de uitvoeringstechnische aspecten (project-niveau). Dit aspect komt dan ook enkel aan
bod bij de bespreking van de verschillende varianten voor het terreinprofiel. Uit de beschrijving
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van de referentiesituatie blijkt dat het maaiveld zich t.h.v. het plangebied grotendeels bevindt op
ca. 6,5 à 7,5 mTAW, terwijl de steilrand van Hemiksem zich van noord naar zuid bevindt tussen
de hoogtelijnen van ca. 17,5 en 14 mTAW.

Binnen het voorliggend plan-MER worden er twee varianten beschouwd, nl. een variant waar er
louter een leeflaag van min. 1 m wordt aangebracht tot aan de steilrand en een variant waarbij
het plangebied een lichte helling van west naar oost zal kennen om zo het hoogteverschil tus-
sen de waterkering van de Zeeschelde en de steilrand te overbruggen. Op basis van het DTM
kan een eerste inschatting gemaakt worden van het benodigde grondverzet. Uit het DTM blijkt
dat op heden ca. 24,7 ha zich tussen de hoogtelijnen van 6,5 en 7,5 mTAW bevinden en ca. 3,5
ha op de taluds van de steilrand Hemiksem. Het overige deel van het plangebied bevindt zich
op de steilrand van Hemiksem of maakt deel uit van de Zeescheldevallei (incl. kaaimuur).

5.3.2.2 Wijziging in grondwaterkwantiteit

aanlegfase
Bij de realisatie van ondergrondse niveaus of funderingen voor de gebouwen kan bronbema-
ling noodzakelijk zijn. De invloedssfeer van een bronbemaling kan indicatief worden berekend
met de formule van Sichardt:

R = 3.000 * s * k(1/2)

Met:
R = invloedssfeer (m)
S = beoogde grondwaterstandverlaging (m);

deelgebied ‘Site Bekaert - 3a’: Rekening houdend met de afgedekte bodem- en
grondwaterverontreiniging binnen de Bekaert-site, zal het al dan niet toepassen van
bronbemaling er afhankelijk zijn van de dikte van de voorziene leeflaag. De daaron-
der voorkomende laag zal bovendien hydrogeologisch afgedekt zijn.
- In de eerste variant zal slechts een leeflaag aanwezig zijn van min. 1 à 1,5 m en
zal het grondwater dat het plangebied uit het oosten instroomt, omgeleid worden
naar het noorden. Hiermee rekening houdend kan worden aangenomen dat er hier
geen of nauwelijks bemaling noodzakelijk zal zijn.
- In de tweede variant zal een aflopende leeflaag van oost naar west voorzien wor-
den en zal het grondwater dat het plangebied uit het oosten instroomt deze leeflaag
instromen. Bronbemaling zal hier enkel kunnen toegepast worden in de bovenlig-
gende leeflaag. Voor het deel in de diepere ondergrond (cfr. in de verontreinigde bo-
dem- en grondwaterlaag) zal de verontreiniging reeds gesaneerd (uitgegraven en
zijkanten afgedekt) zijn. Daar de grondwaterstand in de leeflaag op heden niet ge-
kend is, gaan we uit van een worst-case-scenario van een grondwaterstand tot op
maaiveldniveau en een dikte van de leeflaag van 4 m.
deelgebieden ‘Cluster Armenpoort’, ‘Steenbakkerijstraat’ en ‘Site Bekaert – 3b’: De
grondwaterstand is er niet gekend. We gaan hier uit van een worst-case-scenario
met de grondwaterstand tot aan het maaiveld en een maximale grondwaterstandver-
laging tot 1 m onder de te werken diepte en maximum 5 m onder het maaiveld.

k= doorlaatbaarheidscoëfficiënt (m/s);
deelgebied ‘Site Bekaert - 3a’: als worstcase scenario nemen we een zandige leef-
laag met k = 10-4 m/s
deelgebieden ‘Cluster Armenpoort’, ‘Steenbakkerijstraat’ en ‘Site Bekaert – 3b’: voor
zandige leemgronden geldt k = 10-6 m/s

Uit het bovenstaande blijkt dat in worst case scenario de invloedssfeer van bronbemaling resp.
maximaal 120 m (deelgebied ‘Site Bekaert - 3a’) en 15 m (deelgebieden ‘Cluster Armenpoort’,
‘Steenbakkerijstraat’ en ‘Site Bekaert – 3b’) bedraagt. Door gebrek aan concrete uitvoeringsge-
gevens op planniveau, kan de invloedssfeer van de bronbemaling in werkelijkheid minder om-
vangrijk zijn. De impact van de bronbemaling kan op projectniveau verder verfijnd worden. Ge-
zien het tijdelijke karakter en de matige omvang van de invloedssfeer, wordt dit effect algemeen
als beperkt negatief (-) beoordeeld.
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Het is wenselijk om de nodige maatregelen te treffen om de invloedssfeer zoveel mogelijk te be-
perken om enerzijds verdroging te beperken en anderzijds de gevolgen hiervan te minimalise-
ren, zoals mogelijke bodemzettingen, verspreiding van bestaande grondwater- en bodemver-
ontreinigingen, verdroging van ecotopen, … (cfr. respectievelijke disciplines). Vanuit VLAREM
wordt dan ook de voorkeur gegeven om bemalingswater in de eerste plaats terug te laten infil-
treren in de bodem (retourbemaling). Rekening houdend met de bodemgesteldheid in het stu-
diegebied (zandige en zandleembodems) is infiltratie in principe mogelijk. Deze mogelijkheid zal
echter beperkt zijn bij een hoge grondwaterstand, alsook voor deze zones waar er een ondoor-
laatbare afdeklaag (cfr. bodemsanering) voorzien is.

exploitatiefase
De grondwaterstroming vindt in het studiegebied plaats in westelijke richting vanuit de steil-
rand van Hemiksem richting de Zeeschelde. Ter hoogte van het plangebied passeert het grond-
water hierbij in de huidige toestand de verschillende verontreinigingen. Omwille van de aanwe-
zigheid van keermuren met damplanken kan het grondwater niet rechtstreeks in de Zeeschelde
afstromen. Het grondwater wordt gecapteerd in een lekke, voormalige riolering van het bedrij-
venterrein. Deze lekke riolering functioneert op heden dan ook als drainagebuis. Ze is centraal
in het plangebied gekoppeld aan de voormalige waterzuiveringsinstallatie van de bedrijfssite.
Het opgevangen, verontreinigd grondwater wordt er gezuiverd en afgevoerd naar de Zee-
schelde. In de referentiesituatie zullen de verontreinigingen gesaneerd en (deels) afgedekt zijn
(al dan niet net voorafgaand/gelijktijdig met de realisatie van het plan). De grondwaterstroming
uit het oosten vanuit de steilrand van Hemiksem zal in deze referentiesituatie op twee verschil-
lende wijzen kunnen ‘afgevoerd’ worden afhankelijk van de afwerking van de leeflaag uit het
voorliggend plan:

variant terreinprofiel met minimum 1 m leeflaag: De verontreinigde grondlaag zal hydrolo-
gisch afgeschermd zijn (waterkering met folie, damwand, …) en het grondwater dat uit
het oosten instroomt wordt opgevangen in een gracht ingebed in een grindlaag en wordt
vandaaruit afgeleid naar een opvangbekken ten noorden van het plangebied. Door deze
ingreep zal het grondwater dat uit het oosten het plangebied binnenstroomt m.a.w. snel-
ler in het oppervlaktewatersysteem terecht komen. Deze leeflaag zal slechts beperkte
bergingsmogelijkheden omvatten.
variant terreinprofiel met een leeflaag die enerzijds aansluit bij de waterkering (+ 6,5
mTAW) en anderzijds bij de steilrand (+ 11 à + 7,5 mTAW): Het grondwater zal de leef-
laag in het plangebied kunnen instromen, en verder via het interne afwateringssysteem
(grachten en/of bekkens) kunnen afwateren naar een opvangbekken ten noorden van het
plangebied. De bergingsmogelijkheden van deze leeflaag zullen iets groter zijn.

In beide situaties zal een artificieel systeem voor grondwater(stroming) ontstaan, daar het on-
diepe grondwater niet vanzelf kan afwateren naar de Zeeschelde. T.h.v. het plangebied zal, ge-
zien de afgedekte verontreinigde bodem, een verminderde opbouw van grondwaterreserve mo-
gelijk zijn. Bijgevolg zal deze grondwaterreserve relatief gezien sterker onderhevig zijn aan
weerschommelingen (hoeveelheid neerslag, mate van evapotranspiratie), waardoor er sneller
een overschot zal zijn, alsook sneller een tekort. Zowel een teveel als een tekort aan beschik-
baar grondwater is op den duur nefast voor de vegetatie aangezien deze zowel water als zuur-
stof nodig heeft om te overleven. Om goede milieukarakteristieken te bekomen voor het land-
schapspark, zal hiervoor een soort van ‘infiltratieriool’ moeten voorzien worden, dat gebundeld
is aan het interne oppervlaktewaterbuffersysteem (cfr. discipline oppervlaktewater). Dit betreft
een leiding die bij hoge grondwaterstanden drainerend werkt en bij lage grondwaterstanden irri-
gerend kan werken. Het interne oppervlaktewaterbuffersysteem zal voldoende ruim ontworpen
moeten worden om in natte periodes het opgevangen hemelwater te kunnen bufferen van zowel
de verharde oppervlakte áls het grondwatersysteem (cfr. beperkt reserve aan bergingsmogelijk-
heden) én in drogere periodes afdoende water ter beschikking kan gesteld worden voor de wa-
terbehoefte van het landschapspark. Beide extremen zullen, indachtig de klimaatswijzigingen, in
de toekomst vaker optreden. Zonder gepaste maatregelen houdt dit een aanzienlijk negatief (---
) effect in voor beide varianten voor het terreinprofiel. Dit effect valt in belangrijke mate te milde-



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 2
Pagina 113 van 224

ren door een aangepast watersysteem zoals hierboven beschreven. Niettemin zullen de ber-
gingsmogelijkheden in de bodem nog steeds lager zijn dan in de natuurlijke situatie, waarbij dit
sterker doorweegt bij terreinprofiel 1 dan bij terreinprofiel 2 (cfr. verschil in dikte van de leef-
laag).

In de toekomstige situatie na saneringswerken zal infiltratie van hemelwater enkel kunnen
plaatsvinden tot in de leeflaag voor het deelgebied ‘Site Bekaert - 3a’ en de huidige freatische
grondwaterlaag voor de deelgebieden ‘Cluster Armenpoort’, ‘Steenbakkerijstraat’ en ‘Site Be-
kaert – 3b’. Met de realisatie van het voorliggend plan zal hemelwater lokaal t.h.v. de voorziene
verhardingen niet kunnen infiltreren, nl. t.h.v. de geplande wooneenheden, de kantoorachtigen,
het zorgcomplex, de ondersteunende voorzieningen (ondersteunende functies) en het openbaar
domein. In totaal wordt er zo ca. 14,3 ha verhard voorzien binnen het voorliggend plan. Reke-
ning houdend met de eerder beperkte infiltratiemogelijkheden t.h.v. het overgrote deel van het
plangebied in de referentiesituatie (nl. louter in de dunne leeflaag), besluiten we algemeen tot
een beperkt negatief tot negatief (-/--) effect. Verder bij de bespreking van de verschillende
planonderdelen wordt er voor dit aspect geen afzonderlijke beoordeling gemaakt.

Het voorliggend plan zal echter moeten voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige veror-
dening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en hemelwater. Deze gewestelijke stedenbouwkundige verordening stelt
dat het hemelwater opgevangen op verhardingen in eerste instantie maximaal hergebruikt dient
te worden, in tweede instantie maximaal moet kunnen infiltreren en in laatste instantie gebufferd
en vertraagd afgevoerd worden. Binnen het voorliggend plan zal hergebruik aangewend kunnen
worden bij sanitaire toepassingen en eventueel voor onderhoud van het landschapspark. Her-
gebruik kan georganiseerd worden via de aan te leggen hemelwaterput (cfr. discipline opper-
vlaktewater). Gezien de context van het plangebied, waarbij buffercapaciteit beperkt is, wordt
aanbevolen om maximaal in te zetten in hergebruik van hemelwater. De mogelijkheid van infil-
tratie van het hemelwater binnen het voorliggend plangebied is afhankelijk van de samenstelling
en de dikte van de te voorziene leeflaag op de afgedekte verontreinigde site. Hoe zandiger de
samenstelling van de leeflaag, des te gemakkelijker de infiltratie in de ondergrond. Des te dikker
de leeflaag, des te omvangrijker de potentiële berging in de bodem (zie ook verder). Binnen het
voorliggend plan kunnen de infiltratiemogelijkheden geïntegreerd worden in de buffervoorzie-
ning (zie verder en cfr. discipline oppervlaktewater). Verder kan infiltratie bevorderd worden
door de verhardingen binnen het openbaar domein semi-doorlatend te voorzien. Hiermee reke-
ning houdend  en rekening houdende met de beperkte omvang van de leeflaag kan besloten
worden tot een verwaarloosbaar tot beperkt negatief (0/-) effect bij terreinprofiel 2 en een be-
perkt negatief effect (-) bij terreinprofiel 1. Dit vergt de realisatie van een aangepast watersys-
teem ter hoogte van de site zoals hoger beschreven.

5.3.2.3 Erosie

Binnen het plangebied zijn de taluds van de steilrand van Hemiksem en de oevers van de Zee-
schelde potentieel erosiegevoelig. Daarnaast houden de planingrepen m.b.t. ondergrondse ni-
veaus en de realisatie van hemelwaterinfiltratie- en buffervoorzieningen een bepaald risico in
m.b.t. erosie.

Watererosie kan optreden t.h.v. de onbegroeide taluds, zoals bvb. de eventuele talud aan de
steilrand en de oevers van de Zeeschelde en eventuele bovengrondse infiltratie- en buffervoor-
zieningen. Winderosie (opstuivend zand) kan optreden tijdens het uitgraven van de onder-
grondse verdiepingen, het lokaal verwijderen van vegetatie en de eventuele aanleg van taluds.
Deze aspecten van erosie hangen enerzijds samen met het bouwrijp maken van het terrein en
anderzijds het afwerken van de site, waarbij nog onbegroeide en/of onbebouwde grondlaag
bloot aan het oppervlak komt te liggen. In drogere periodes kan dit, ingevolge de inwerking van
wind aan het oppervlakte, resulteren in opstuivend zand. In natte periodes kan dit, ingevolge de
inwerking van water, de oevers/taluds doen afkalven. Hierbij dient opgemerkt dat de omvang
van deze effecten beperkt is in tijd. Het effect is namelijk beperkt in tijd totdat de voorliggende
infrastructuur gerealiseerd is of de begroeiing voltrokken is. Rekening houdend met de redelijke
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omvang van het project, doch het tijdelijk karakter van het effect, besluiten we hier met een ver-
waarloosbaar tot beperkt negatief (0/-) effect.

5.3.2.4 Bodemzetting

Binnen het studiegebied situeren de bodemzettingsgevoelige bodems zich in de diepere onder-
grond. Het betreft hier de Boomse klei. In het studiegebied komen er geen oppervlakkige zet-
tingsgevoelige bodems voor. Tijdens de aanlegfase zullen er bij de uitvoering van bemaling dan
ook geen zettingsgevoelige gronden voorkomen binnen de invloedssfeer van bemaling. Reke-
ning houdend met het gebruik als bedrijventerrein kan er gesteld worden dat de bodems in de
diepere ondergrond (o.a. Boomse klei) t.h.v. het studiegebied er reeds grotendeels gezet zijn.
Gezien de zettingsgevoelige bodems er reeds grotendeels gezet zijn, wordt dit effect als ver-
waarloosbaar tot beperkt negatief (0/-) beoordeeld. Hierbij dienen we op te merken dat eventu-
ele bodemzettingen ingevolge langdurige belasting bovendien zullen ondervangen worden in
het technisch ontwerp.

5.3.2.5 Wijziging in bodem- en grondwaterkwaliteit

Op basis van de potentiele invloedssfeer van bronbemaling en de databank van OVAM kan de
potentiële verspreiding van gekende verontreinigingen nagegaan worden. De in de omgeving
aanwezige bodem- en grondwaterverontreinigingen binnen het studiegebied zullen bij aanvang
van de realisatie van het voorliggend plan ofwel allen gesaneerd zijn of geohydrologisch ge-
scheiden zijn van de bouwput van de voorziene infrastructuur. M.a.w. zal er bij het uitvoeren
van bemaling in dat geval zich normaliter geen verspreiding voordoen van bestaande/gekende
bodem- en grondwaterverontreinigingen. Indien de keermuur meer landinwaarts wordt ver-
plaatst, zoals in beide basisvarianten voor het terreinprofiel is voorzien, zal de saneringstech-
niek hierop moeten worden aangepast.
Mogelijk zal de sanering nog lopende zijn gelijktijdig met de realisatie van het plan. In dat geval
kunnen er nog verontreinigingen aanwezig zijn binnen de invloedssfeer van bemalingen i.k.v.
de realisatie van het plan dewelke zich onder invloed van deze bemalingen verder kunnen ver-
spreiden. Dit betekent dat de realisatie van het plan de sanering van de site zou kunnen hypo-
thekeren. Dit vormt een aanzienlijk negatief effect (---) en is uiteraard niet wenselijk. Om dit te
voorkomen dient de uitvoeringstechniek voor de realisatie van ondergrondse constructies i.k.v.
het voorliggende plan aangepast te worden aan de stand van zaken en het functioneren van de
sanering op dat ogenblik zodanig dat deze niet in negatieve zin interfereert met de sanering. Dit
kan de realisatie van een hydrologisch scherm of het werken in gesloten bouwput impliceren.
Daarnaast dient uiteraard een eventuele verdere verspreiding van verontreinigingen via het be-
malingswater voorkomen te worden door de kwaliteit van het bemalingswater te monitoren en –
indien nodig – het water maximaal te zuiveren, zodat deze voldoet aan ‘hemelwaterkwaliteit’,
alvorens te lozen op het oppervlaktewater. Het lozen kan enkel via bestaande lozingspunten
gebeuren. Het verder in gebruik houden van de waterzuiveringsinstallatie op de site is in deze
context te overwegen.

Op heden is het onduidelijk uit wat de leeflaag opgebouwd zal worden. M.b.t. de bodem en de
grondwaterkwaliteit, alsook de fauna en flora, vormt het hier een randvoorwaarde om niet te
werken met een toplaag van uitsluitend bestaande uit rijke teelaarde of zwarte grond, om te ver-
mijden dat het organisch materiaal van de rijke grond onder water komt te staan en zal verrot-
ten (en stinken). Het is noodzakelijk dat een nieuw bodemprofiel gemaakt wordt, waarbij boven-
aan teelaarde met organisch materiaal voorzien wordt en onderaan wit/geel zand wordt ge-
plaatst om goed te kunnen draineren.
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5.3.3 Effectenbeoordeling ten opzichte van de huidige situatie

Cluster Armenpoort (1) Steenbakkerijstraat (2) Site Bekaert (3a+3b) Terreinprofiel (variant)
Profiel-
wijziging

Rekening houdend met de voormalige ac-
tiviteiten t.h.v. dit deelgebied is het bodem-
profiel er op heden reeds volledig ver-
stoord. Er kan dan ook besloten worden
tot een verwaarloosbaar (0) effect.

Het merendeel van dit deelgebied is op
heden reeds bebouwd, waarbij het bodem-
profiel er reeds verstoord is. Het deel waar
er echter in beperkte mate nog bijkomende
wooneenheden (10 à 15) voorzien worden
is slechts oppervlakkig verstoord. Reke-
ning houdend met de eerder beperkte op-
pervlakte wordt er hier besloten met een
verwaarloosbaar tot beperkt negatief (0/-)
effect.

Deelgebied 3a: Rekening houdend met de
voormalige activiteiten t.h.v. dit deelgebied
is het bodemprofiel er op heden reeds vol-
ledig verstoord. Er kan dan ook besloten
worden tot een verwaarloosbaar (0) effect.

Deelgebied 3b: Het merendeel van dit
deelgebied is op heden reeds bebouwd,
waarbij het bodemprofiel er verstoord is.
De voorliggende planingrepen zullen gro-
tendeels t.h.v. dit verstoord bodemprofiel
gerealiseerd worden. Doch komen er lo-
kaal nog een onverstoord bodemprofiel
voor. Hiermee rekening houdend wordt er
hier besloten met een verwaarloosbaar tot
beperkt negatief (0/-) effect.

Bij het terreinprofiel 1 met min. 1 m leef-
laag wordt – op basis van een ruwe in-
schatting een grondverzet van ca. 24.700
m³ verwacht. Dit beoordelen we als een
beperkt negatief (-) effect.

Bij het terreinprofiel 2 met een leeflaag
die enerzijds aansluit bij de waterkering
(+ 1,5 m) en anderzijds bij de steilrand
(+ 11 à + 7,5 m) werd eveneens een ruwe
inschatting gemaakt van het verwachte
grondverzet. Dit kwam er neer op ca.
1.200.000 m³. Dit beoordelen we als een
aanzienlijk negatief (---) effect.

Hierbij kunnen we stellen dat dit een
worst-case-scenario inschatting betreft,
daar de uitgravingen i.h.k.v. eventuele on-
dergrondse niveaus, de funderingen of
een infiltratie- en buffersysteem niet mee
in beschouwing genomen zijn.

Indien de keermuur op de huidige locatie
wordt behouden en wordt ingericht als
zacht dijklichaam kunnen uitgegraven
gronden gerecupereerd worden voor de in-
richting van dit zacht dijklichaam.
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Cluster Armenpoort (1) Steenbakkerijstraat (2) Site Bekaert (3a+3b) Terreinprofiel (variant)
Wijziging in
grondwater-
kwantiteit

aanlegfase:
- invloedssfeer bronbemaling: maximaal
15 m
- verwaarloosbaar tot beperkt negatief (0/-)

exploitatiefase:
- ca. 30 tot 40 wooneenheden (lofts) en 3-
tal kantoor-achtigen van ca. 100 tot 150 m²
- ca. 1 ha, waarvan 90 %verhard
(= 0,9 ha)

aanlegfase:
- invloedssfeer bronbemaling: maximaal
15 m
- verwaarloosbaar tot beperkt negatief (0/-)
effect

exploitatiefase:
- bijkomend ca. 10 à 15 wooneenheden
- ca. 0,5 ha, waarvan 90 %verhard
(= 0,45 ha)

aanlegfase:
- invloedssfeer bronbemaling deelgebied
3a: maximaal 120 m (variant leeflaag oplo-
pend)
- verwaarloosbaar (0) (variant leeflaag 1
m) tot beperkt negatief (-)(variant leeflaag
oplopend) effect

- invloedssfeer bronbemaling deelgebied
3b: maximaal 15 m
- verwaarloosbaar tot beperkt negatief (0/-)
effect

exploitatiefase:
- ca. 625 wooneenheden (25 WE/ha; 25%
eengezinswoningen en 75 % appartemen-
ten – zone 3a en 3b)
- zorgcomplex (ca. 162 bedden en assis-
tentiewoning – zone 3b)
- ondersteunende voorzieningen (handel,
horeca en diensten; ca. 6.000 m² - zone
3b)
- variant programma: ca. 650 wooneenhe-
den in combinatie met 3.500 m² onder-
steunende voorzieningen (zorgcomplex
blijft in beide varianten gelijk)
- Deelgebied 3a: ca. 10 ha, waarvan
90 %verhard (= 9 ha)
- Deelgebied 3b: ca. 3 ha, waarvan
90 %verhard (= 2,7 ha)

aanlegfase:
- invloedssfeer bronbemaling terreinprofiel
1 met min 1 m leeflaag: maximaal 30 m
- verwaarloosbaar tot beperkt negatief (0/-)
effect

- invloedssfeer bronbemaling variant ter-
reinprofiel met een leeflaag die enerzijds
aansluit bij de waterkering (+ 1,5 m) en an-
derzijds bij de steilrand (+ 11 à + 7,5 m):
maximaal 120 m
- beperkt negatief (-) effect
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5.3.4 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Onderstaand worden op basis van de milieubeoordeling milderende maatregelen en aanbeve-
lingen geformuleerd. Voor de doorvertaling van deze maatregelen/aanbevelingen wordt verwe-
zen naar hoofdstuk 16.

Vanuit de milieubeoordeling worden bij de aanlegfase (aanzienlijk) negatieve milieueffecten ver-
wacht ingevolge het enorme grondverzet bij terreinprofiel 2. Hierbij dient opgemerkt dat dit ei-
gen is aan deze planingreep en er hiervoor geen milderende maatregel mogelijk is.

De aanwezige te saneren verontreinigingen worden voorafgaand en/of gelijktijdig met de uitvoe-
ring van het plan gesaneerd en/of geohydrologisch afgeschermd, waardoor het beschikbare bo-
dempakket er beperkt is in omvang. Dit heeft specifieke consequenties naar opbouw van de
leeflaag, nl. een bovenste rijke organische laag en onderaan een meer stabiel zandpakket. In-
dien de keermuur landinwaarts wordt verplaatst zal de saneringstechniek hierop moeten wor-
den aangepast.

Mogelijk zal de sanering nog lopende zijn gelijktijdig met de realisatie van het plan. In dat geval
dient de uitvoeringstechniek voor de realisatie van ondergrondse constructies i.k.v. het voorlig-
gende plan aangepast te worden aan de stand van zaken en het functioneren van de sanering
op dat ogenblik zodanig dat deze niet in negatieve zin interfereert met de sanering. Dit kan de
realisatie van een hydrologisch scherm of het werken in gesloten bouwput impliceren. Daar-
naast dient uiteraard een eventuele verdere verspreiding van verontreinigingen via het bema-
lingswater voorkomen te worden door de kwaliteit van het bemalingswater te monitoren en – in-
dien nodig – het water te zuiveren alvorens te lozen op het oppervlaktewater. Het verder in ge-
bruik houden van de waterzuiveringsinstallatie op de site is in deze context te overwegen.

Ingevolge de sanering van de Bekaertsite, de aanwezigheid van de kleibodem en de realisatie
van het voorliggend plan ontstaat tijdens de exploitatiefase tevens een artificieel systeem voor
grondwater(stroming), daar het ondiepe grondwater niet vanzelf kan afwateren naar de Zee-
schelde. Om goede milieukarakteristieken te bekomen voor het landschapspark, zal hiervoor
een soort van ‘infiltratieriool’ moeten voorzien worden, dat gebundeld is aan het interne opper-
vlaktewaterbuffersysteem (cfr. discipline oppervlaktewater). Dit betreft een leiding die bij hoge
grondwaterstanden drainerend werkt en bij lage grondwaterstanden irrigerend kan werken. Het
interne oppervlaktewaterbuffersysteem zal voldoende ruim ontworpen moeten worden om in
natte periodes het opgevangen hemelwater te kunnen bufferen van zowel de verharde opper-
vlakte áls het grondwatersysteem én in drogere periodes afdoende water ter beschikking kan
gesteld worden voor de waterbehoefte van het landschapspark. Dit geldt eveneens indien een
andere saneringstechniek wordt toegepast dan aangenomen als worst case scenario.

Daarnaast kunnen volgende aanbevelingen worden geformuleerd om de beperkt negatieve mili-
eueffecten te beperken:

Maximaal lokaal hergebruik van uitgegraven gronden (bijvoorbeeld inrichting dijklichaam in-
dien keermuur op huidige locatie blijft behouden)
Maatregelen om de invloedssfeer van bemaling te beperken, waarbij vanuit Vlarem de voor-
keur wordt gegeven aan retourbemaling. Hierbij dient opgemerkt dat deze lokaal (deelge-
bied Site Bekaert – 3a) slechts beperkt mogelijk is. Het voorkomen van ongewenste interfe-
rentie met de sanering primeert bovendien (zie hoger). Daarnaast bestaat de optie om het
bemalingswater te lozen op de Zeeschelde. Ter hoogte van potentieel verontreinigde gron-
den, dient de kwaliteit van het bemalingswater gecontroleerd te worden en is lozing enkel
toegelaten mits de kwaliteit (‘hemelwaterkwaliteit’) afdoende is. Het lozen kan enkel via be-
staande lozingspunten gebeuren.
Maximalisatie van hergebruik van hemelwater en infiltratie in de open ruimte
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5.3.6 Synthese

Het voorliggend studiegebied omvat een sterk antropogeen verstoord bodem- en grondwater-
systeem. De aanwezige verontreinigingen worden voorafgaand en/of gelijktijdig met de realisa-
tie van het voorliggend plan gesaneerd en/of geohydrologisch afgeschermd, waardoor het be-
schikbare bodempakket er beperkt is in omvang. Dit heeft specifieke consequenties naar op-
bouw van de leeflaag (een bovenste rijke organische laag en onderaan een meer stabiel zand-
pakket). Daarnaast vormt het artificieel systeem voor grondwater(stroming) een voorname rand-
voorwaarde. Het ondiepe grondwater kan er nl. niet vanzelf afwateren naar de Zeeschelde. Bo-
vendien zullen, gezien de relatief beperkte dikte van de leeflaag (terreinprofiel 1), de bergings-
mogelijkheden ervan beperkt zijn. Een aangepast systeem van drainage en irrigatie (bvb. infil-
tratieriool) is dan ook noodzakelijk voor het bekomen van een functioneel bruikbare leeflaag, om
resp. het overtollige grondwater in natte periodes te kunnen afvoeren en de grondwatertafel te
kunnen aanvullen bij droge periodes. Ook na realisatie van een dergelijk systeem blijven de wa-
terbergingsmogelijkheden bij terreinprofiel 1 kleiner dan bij terreinprofiel 2 door de dunnere leef-
laag. De dikkere leeflaag bij terreinprofiel 2 maakt deze variant iets geschikter dan terreinprofiel
1, maar de realisatie van dergelijke infiltratieriolen wordt wel mogelijk geacht bij de minimale
leeflaag (minimaal = minimale dikte aanbevolen vanuit fauna en flora).
Indien de sanering gelijktijdig met de realisatie van het plan verloopt, verdient een mogelijke ne-
faste interferentie van bemalingen i.k.v. het plan met de sanering de nodige aandacht. De uit-
voeringstechniek voor de realisatie van ondergrondse constructies i.k.v. het plan dient er op af-
gestemd te zijn zodanig dat deze niet in negatieve zin interfereert met de sanering. Ook dient
een eventuele verdere verspreiding van verontreinigingen via het bemalingswater voorkomen te
worden door de kwaliteit van het bemalingswater te monitoren en – indien nodig – het water te
zuiveren alvorens te lozen op het oppervlaktewater. Het verder in gebruik houden van de water-
zuiveringsinstallatie op de site is in deze context te overwegen.
De overige effecten zijn in hoofdzaak toe te schrijven aan de aanlegfase (nl. grondverzet, erosie
bij afgegraven en onbegroeide/bebouwd gronden, …). Indien het terreinprofiel hersteld wordt tot
het oude terreinprofiel van voor de kleiwinning (variant terreinprofiel 2), zal dit een enorm grond-
verzet met zich meebrengen (aanzienlijk negatief effect), maar zoals hoger aangegeven biedt
dit wel meer mogelijkheden naar infiltratie / waterberging.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten van het plan voor milderende maatre-
gelen. Daarnaast wordt een beoordeling opgenomen van het plan inclusief het nemen van de
de milderende maatregelen. Hierbij worden de bovenstaand beschreven milderende maatrege-
len allemaal in beschouwing genomen. De aanbevelingen worden niet mee in rekening ge-
bracht.

Beoordeling voor milderende maatregelen Beoordeling incl milderende maatregelen
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Algemene effecten 0 -
--

-/-- (0/-)

0/- 0/- 0 0 -
0/-
0/-

0/- 0/- 0

Cluster Armenpoort 0 0/- / / / 0 0/- tot - / / /
Steenbakkerijstraat 0/- 0/- / / / 0/- 0/- / / /
Bekaert site 0 & 0/- 0 tot - &

0/-
/ / / 0 &

0/-
0/- tot -
& 0/-

/ / /

Terreinprofiel
variant 1

- --- / / / - -/-- / / /

Terreinprofiel
variant 2

--- --- / / / --- - / / /

* de beoordeling van de verschillende deelgebieden slaat louter op de aanlegfase (bemaling), de beoordeling van de
exploitatiefase zit onder de algemene effecten en beoordeling terreinprofielen
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6 Discipline oppervlaktewater

6.1 Afbakening studiegebied

Het plangebied is gelegen binnen het Beneden-Scheldebekken, meer bepaald binnen het deel-
bekken van de Beneden Vliet. De overzijde van de Zeeschelde is gelegen binnen het deelbek-
ken van de Barbierbeek. De Zeeschelde en de Benedenvliet zijn relevant voor het voorliggend
plan. Het studiegebied wordt uitgebreid tot het stroomgebied van deze waterlopen. De opper-
vlaktewaterkwantiteit- en kwaliteit wordt besproken voor het ruimere studiegebied, terwijl er wat
betreft de structuurkwaliteit enkel wordt toegespitst op de rechteroever van de Zeeschelde t.h.v.
het plangebied.

6.2 Beschrijving referentiesituatie

6.2.1 Beschrijving huidige situatie

6.2.1.1 Globale afwatering – waterbeheersing – overstromingsproblematiek

Het voorliggend plangebied is gelegen op de rechteroever van de Zeeschelde (Beneden-Zee-
schelde; BV10) in het Beneden-Scheldebekken, meer bepaald in het deelbekken van de Bene-
den Vliet. De Zeeschelde is een aan getijden onderhevige, bevaarbare rivier die zich uitstrekt
over een lengte van 108 km vanaf de Nederlandse grens tot aan de stuw van Gentbrugge.
Stroomopwaarts vanaf de stuw van Gentbrugge – de Bovenschelde - is er geen getijdewerking.
Stroomafwaarts van de Nederlandse grens begint de Westerschelde. Hoewel het plangebied
grenst aan de Zeeschelde, kan het er niet op natuurlijke wijze naar afwateren (cfr. discipline bo-
dem en grondwater). Ter hoogte van het plangebied is de Zeeschelde ca. 300 à 330 m breed.
De Zeeschelde kent er een gemiddeld vloedpeil rond ca. 5,54 mTAW en een maximaal peil van
7,47 mTAW bij extreem springtij. Het plangebied daarentegen is algemeen gelegen tussen de
hoogtelijnen van 6,5 en 7,5 mTAW, met de steilrand van Hemiksem in het oostelijke rand tus-
sen ca. 14 en 17,5 mTAW (cfr. discipline bodem en grondwater).

Zeeschelde t.h.v. het plangebied wachtkom op de Benedenvliet
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monding Benedenvliet in zeeschelde wachtkom op de Benedenvliet

De Benedenvliet (Bovenvliet, Grote Struisbeek, Mandoursebeek; A.S.10; bevaarbaar) ont-
springt in het landbouwgebied ten zuidoosten van Reet (Rumst) en stroomt er in noordelijke
richting. T.h.v. Kontich buigt het valleigebied om in westelijke richting, om vervolgens aan de
noordelijke zijde rond Aartselaar te stromen. Vervolgens loopt ze verder op de gemeentegrens
van Hemiksem en Schelle. Ten zuiden van het plangebied staat de Benedenvliet in verbinding
met de Schelde met een koker met een terugslagklep. Bij hoogtij op de Schelde kan het water
niet gravitair afwateren en wordt het water van de Benedenvliet verzameld in de wachtkom op-
waarts de uitlaatkoker. Bij laagtij kan er in de Schelde geloosd worden.

Het plangebied is op de Watertoetskaart (Kaart 5) ingekleurd als niet overstromingsgevoelig.
Nabij het plangebied zijn de polders van Kruibeke (overzijde van de Zeeschelde t.h.v. plange-
bied) en een cluster te Bornem (stroomopwaarts), resp. op de linkeroever en de rechteroever
van de Zeeschelde, aangeduid als effectief overstromingsgevoelig. Het betreft hier gecontro-
leerde overstromingsgebieden van het sigmaplan. De midden- en benedenloop van de vallei
van de Benedenvliet zijn praktisch volledig aangeduid als effectief overstromingsgevoelig. Het
betreft hier van nature overstroombaar valleigebied.

In de onderstaande figuur wordt een schematisch overzicht van de huidige opvang en afvoer
van hemelwater op de Bekaert-site gegeven. Op heden wordt het hemelwater op de verharde
oppervlakte (ca. 5,37 ha) en de dakoppervlakken (ca. 12,25 ha) van de Bekaert-site opgevan-
gen en verzameld in een centraal ondergronds bufferbekken van 400 m². Door aanpassingen
aan het rioleringsnet op de Bekaert-site werd recent deze buffercapaciteit uitgebreid tot ca. 800
m³, dit om verspreiding van verontreiniging naar de Schelde (via lozing van gebufferd verontrei-
nigd water zonder zuivering) te voorkomen. Het buffersysteem is gekoppeld aan de waterzuive-
ringsinstallatie op de site (zie verder). Dit systeem is voorzien van overstorten op de Zee-
schelde om overtollig water tijdig te kunnen afvoeren.
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Overzichtsplan waterzuiveringsinstallatie (oranje), opvang hemelwater (blauw), lozing gezuiverd water
(groen) en overstortpunten (rood) op de Bekaert-site (bron: Milieuvergunningsaanvraag Scheldestroom,
2014)

6.2.1.2 Fysico-chemische en biologische waterkwaliteit

De waterkwaliteit van de waterlopen binnen het studiegebied wordt beschreven op basis van de
fysico-chemische en biologische waterkwaliteit van de waterlopen. Hiervoor wordt gebruik ge-
maakt van respectievelijk de Prati-index (PIO) en de Belgische Biotische Index (BBI) uit de
VMM databank. De PIO laat toe om gemeten zuurstofwaarden om te rekenen naar een kwali-
teitsindex. Met de BBI wordt de kwaliteit van een waterloop beoordeeld op basis van de aan-
/afwezigheid van macro-invertebraten en hun diversiteit. In het studiegebied komen volgende
relevante meetpunten voor (Kaart 5):

Zeeschelde:
162500 ‘Hingene; opw Herberg Groenendijk’ (stroomopwaarts plangebied)
162300 ‘Vaargeul Hingene en thv Rupelmonde’ (stroomopwaarts plangebied)
162000 ‘Kallebeekstraat, thv veerpont Hemiksem - Kruibeke (Bazel)’ (stroomafwaarts plangebied)
160500 ‘Polderbos, St. Catharina, net afw. Hoboken’ (stroomafwaarts plangebied)

Benedenvliet:
204000 ‘Wilrijk; Boomsesteenweg, opw weg’ (stroomopwaarts plangebied)
203000 ‘Cleydaellaan, thv. kasteel Cleydael, opw brug’ (stroomopwaarts plangebied)
202000 ‘St Bernardsesteenweg, opw Molenbrug’ (t.h.v. plangebied)
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Tabel 6-1. Fysico-chemische (PIO) waterkwaliteit van de waterlopen binnen het studiegebied

Meet-
punt

Prati-index (PIO)*
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zeeschelde
162500 2,60
162300 6,44 3,94 3,18 3,22 3,13 2,57 2,82 2,36 2,70
162000 6,12 5,41 5,61 5,04 3,73 3,15 2,59 2,45 2,17 2,31 2,05 2,30
160500 5,37 5,32 6,72 6,94 4,25 3,71 3,16 3,08 2,68

Benedenvliet
204000 1,69 2,27 2,24 2,06 2,08 1,99 2,14 2,07 2,49 2,00 2,96 2,97
203000 3,46 2,59 1,97 1,73 2,85 2,66
202000 3,67 4,62 2,52 1,95 2,37 2,37 2,59 2,34 2,77 2,53 2,86 3,46

* PIO: 1 niet verontreinigd (blauw), >1 - 2 aanvaardbaar (groen), >2 - 4 matig verontreinigd (geel), >4 – 8 verontreinigd
(oranje), >8 zwaar verontreinigd (rood)

Tabel 6-2. Biologische (BBI) waterkwaliteit van de waterlopen binnen het studiegebied

Meet-
punt

Belgisch Biotische Index (BBI)*
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Zeeschelde
162500
162300
162000 3 3 3 4 4 5 4 4 4 4 5
160500 2 4 2

Benedenvliet
204000 4 6 7 7 7
203000 3 5 6 6
202000 5 3 5 4 6 6 6

* BBI: 9-10 zeer goede kwaliteit (blauw), 7-8 goede kwaliteit (groen), 5-6 matige kwaliteit (geel), 3-4 slechte kwaliteit
(oranje), 0-2 zeer slechte kwaliteit (rood)

Uit de bovenstaande tabellen kan besloten worden dat de fysico-chemisch oppervlaktewater-
kwaliteit van de Zeeschelde en de Benedenvliet matig is. Voor de Zeeschelde is een duidelijke
verbetering waar te nemen in tijd, terwijl deze voor de Benedenvliet minder uitgesproken is (met
uitzondering van het meest opwaartse traject). De Biologische waterkwaliteit van de Zeeschelde
is slecht, terwijl deze van de Benedenvliet matig tot goed is.

Het plangebied is gelegen binnen het zuiveringsgebied ‘Aartselaar’. De RWZI is gelegen aan
de Cleydaellaan te Aartselaar en heeft een ontwerpcapaciteit van 60.000 IE (inwonersequiva-
lenten) en een basiszuiveringscapaciteit van 64.388 IE. M.a.w. is er geen restcapaciteit ter be-
schikking op de RWZI Aartselaar. Het gezuiverde water wordt er geloosd op de Benedenvliet
(stroomopwaarts het plangebied). Uit het rioleringsplan (Geopunt) blijkt dat de omgevende
straten (Nijverheidsstraat en Heuvelstraat) voorzien zijn van rioleringen voor de afvoer van af-
valwater. In de Heuvelstraat is tevens een gescheiden systeem voor de afvoer van hemelwater
aanwezig.
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Rioleringsplan omgeving plangebied (bron: www.geopunt.be)

Centraal op de Bekaert-site is een waterzuiveringsinstallatie aanwezig (zie eerder - schema-
tisch overzichtsplan). In de onderstaande figuur wordt deze in detail weergegeven.

Detail waterzuiveringsinstallatie op de Bekaert-site(bron: Milieuvergunningsaanvraag Scheldestroom,
2014)

Deze waterzuiveringsinstallatie (WZI) staat in voor de zuivering van het grondwater, dat niet op
een natuurlijke wijze kan afstromen naar de Zeeschelde en bovendien verontreinigd is inge-
volge door voormalige activiteiten op de site (cfr. discipline bodem en grondwater), en het af-
stromend hemelwater van de Bekaert-site. M.a.w. wordt deze WZI ingezet als milderende maat-
regel in afwachting van de volledige sanering van het terrein. Lokaal vind er alsnog beperkte in-
sijpeling plaats, via een lekke riolering, met een beperkte afvoer van verontreinigd grondwater
naar de Zeeschelde tot gevolg.
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6.2.1.3 Structuurkwaliteit

De oevers van de Zeeschelde worden gekenmerkt door een zeer zwakke structuurkwaliteit. De
oevers zijn er verstevigd van grote keien en beperkt in ruimte door de aanwezige keermuur.

De oevers van de Zeeschelde t.h.v. het plangebied (links op foto) en aan de linkeroever

6.2.2 Beschrijving toekomstige situatie na saneringswerken

De toekomstige situatie na saneringswerken houdt in dat het deelgebied Bekaert is gesaneerd,
waarbij de gebouwen op het terrein zijn gesloopt. In deze situatie zal het hemelwater op de site
niet meer opgevangen en afgevoerd worden via een bufferbekken naar de Zeeschelde. De cen-
trale waterzuiveringsinstallatie wordt ontkoppeld en eveneens afgebroken. De verontreinigde
grond zal geohydrologisch afgesloten zijn en het grondwater dat het plangebied uit het oosten
binnenstroomt zal niet meer via deze verontreiniging en WZI passeren. Het grondwater zal in de
toekomstige situatie na saneringswerken (afhankelijk van de variant terreinprofiel uit het voorlig-
gend plan en de beoogde saneringstechniek) opgevangen worden aan de steilrand en afge-
voerd naar de ten noorden gelegen vijvers of in deze leeflaag stromen. Het hemelwater dat op
de site terechtkomt zal opgevangen worden in de leeflaag. Gezien de beperkte bergingsmoge-
lijkheden van deze laag, daar deze laag geohydrologisch afgeschermd is van de onderliggende
bodemlagen (cfr. discipline bodem en grondwater), en de aanwezigheid van de keermuur t.h.v.
de Zeeschelde kan dit niet op een natuurlijke wijze afwateren (cfr. effectbespreking).
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6.3 Effectbespreking en –beoordeling

6.3.1 Methodologie

Binnen de discipline oppervlaktewater worden volgende effectgroepen onderscheiden:
Wijziging in oppervlaktewaterkwantiteit
Wijziging in fysico-chemische en biologische waterkwaliteit
Wijziging in structuurkwaliteit

6.3.1.1 Wijziging in oppervlaktewaterkwantiteit

Wijzigingen in de oppervlaktewaterkwantiteit kunnen zowel optreden tijdens de aanlegfase als
bij de gebruiksfase:

mogelijke effecten tijdens de aanlegfase:
Verdrogende invloed op waterlopen die binnen de invloedssfeer van bemaling komen te
liggen:
Indien er waterlopen gelegen zijn binnen de invloedssfeer van de bemaling (cfr. discipline
bodem en grondwater) kan het waterpeil tijdelijk dalen en zo een verdrogende invloed uit-
oefenen. Deze verdrogende invloed kan onomkeerbare effecten teweegbrengen (bvb.
voor de fauna en flora in de waterloop). De beoordeling dient als input voor de discipline
fauna en flora en wordt hier kwalitatief behandeld binnen een aantal algemene beschou-
wingen, die later in het kader van de uitvoeringstechnische aspecten verfijnd moeten wor-
den. Bij de effectbeschrijving wordt er louter aangegeven welke waterlopen potentieel bin-
nen de invloedssfeer van de bemaling komen te liggen.
Lozen van bemalingswater:
Dit aspect wordt als niet relevant beschouwd op planniveau. De impact van bemaling
wordt immers zeer sterk bepaald door uitvoeringstechnische aspecten (bvb bij retourbe-
maling is er geen sprake van lozing op het oppervlaktewater). Bovendien gaat het slechts
over een tijdelijk effect dat geen indirecte onomkeerbare effecten teweeg brengt.

mogelijke effecten tijdens de aanlegfase en de gebruiksfase:
Wijziging aan de doorstromingscapaciteit van waterlopen:
Tijdens de gebruiksfase en de aanlegfase kan de oppervlaktewaterkwantiteit wijzigen
door het dwarsen/doorsnijden of het verleggen van waterlopen, met een wijziging van het
afvoergedrag en/of (over)stromingsregime of de bergingscapaciteit tot gevolg. Hoewel het
plangebied grenst aan de Zeeschelde, omvat het plan geen ingrepen aan de doorstro-
ming ervan. Verder komen er binnen het plangebied geen waterlopen voor, waardoor dit
aspect niet relevant is voor het voorliggend plan.

mogelijke effecten tijdens de gebruiksfase:
Versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de voorziene verhardingen
Tijdens de gebruiksfase treedt een wijziging in de afvoer van afstromend hemelwater op
ten gevolge van de eventuele toename aan verharde oppervlakte. In de effectbespreking
gaat de aandacht uit naar de bijkomende belasting van het ontvangende waterlopenstel-
sel en/of rioleringstelsel. Deze evaluatie leidt tot een beoordeling van de noodzaak tot ex-
tra buffercapaciteit (risico op wateroverlast). Hierbij wordt vertrokken van de normen op-
gelegd door de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en he-
melwater, nl. een buffervolume van 250 m³/ha en een vertraagde afvoer van 20 l/s/ha.
Daarnaast worden voorstellen voor concrete realisaties inzake buffercapaciteit of andere
aanbevelingen en milderende maatregelen gemaakt. Voortbouwend op het voorgaande
wordt nagegaan in hoeverre de planingrepen een invloed hebben op de overstromings-
problematiek van de ontvangende waterlopen. Een eventuele stijging/daling van de piek-
afvoer kan immers het overstromingsrisico beïnvloeden. Voor de elementen m.b.t. infiltra-
tie wordt verwezen naar de discipline bodem en grondwater.
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Verlies aan komberging door inname of doorsnijden huidige kombergingsgebieden
Lager gelegen gronden kunnen een belangrijke waterbergingsfunctie hebben indien water
uit de waterloop er tijdelijk kan opgevangen worden boven maaiveld, de zogenaamde
komberging. Hoewel het plangebied grenst aan de Zeeschelde, is de link tussen het plan-
gebied en de Zeeschelde echter verbroken door de aanwezigheid van de keermuren. Bij-
gevolg is het aspect van de inname van kombergingsgebieden niet relevant voor het
voorliggend plan.

Het significantiekader voor de beoordeling van de effectgroep wijziging in oppervlaktewater-
kwantiteit is als volgt opgebouwd. De twee aspecten (verlies aan infiltratiecapaciteit (discipline
bodem en grondwater) en overstromingsgevoeligheid van het gebied) geven samen aanleiding
tot de effectbeoordeling van toenemende verharding. Hierbij zijn volgende parameters belang-
rijk:

oppervlakte bijkomende verharding;
overstromingsgevoeligheid ter hoogte van de planingrepen en/of op- en afwaarts ervan.

Op basis van de aangehaalde parameters wordt onderstaand beoordelingskader opgesteld. De
beoordeling in het significantiekader toont een vork. Deze wordt ingevuld, rekening houdend
met de oppervlakte aan bijkomende verharding.

Overstromingsgevoeligheid
in het studiegebied

Aandachtspunten
(aanbevelingen / maatregelen)

Beoordeling

Categorie op de
overstromings-
kaart*

Ligging tov het plangebied

Niet / In principe geen bijzondere aandachtspun-
ten
Maatregelen op niveau van volledig gebied
wenselijk bij realisatie van grote gebieden

0 tot -

Mogelijk Stroomafwaarts Vertraagde afvoer vormt aandachtspunt - tot --
Ter hoogte van plangebied
(verlies potentiële berging)

Voorzien van voldoende bergingscapaciteit
vormt aandachtspunt

-/-- tot --

Stroomopwaarts Voorzien van een voldoende vlotte afwate-
ring en voldoende bergingscapaciteit vormt
aandachtspunt

- tot -/--

Effectief Stroomafwaarts Maatregelen tav vertraagde afvoer noodza-
kelijk

-/-- tot --/---

Ter hoogte van deelgebied Reeds verhard
Oorzaak knelpunt op te lossen vooraleer re-
alisatie nieuwe functie

-- tot ---

Te verharden
Verlies aan komberging moet gecompen-
seerd worden

-- tot ---

Stroomopwaarts
(verlies komberging)

Maatregelen nodig tav vlotte afwatering en
voldoende bergingscapaciteit

-/-- tot --

* De watertoetskaart maakt een opdeling in het overstromngsrisico tussen niet overstromingsgevoelige gebieden, mo-
gelijk overstromingsgevoelige gebieden en effectief  overstromingsgevoelige gebieden.

6.3.1.2 Wijziging in oppervlaktewaterkwaliteit

Wijzigingen in de oppervlaktewaterkwaliteit kunnen optreden als gevolg van:
instroming vervuild run-off water:
Verontreiniging bij exploitatie kan optreden door de run-off van hemelwater van verharde op-
pervlakten die verontreinigende stoffen bevat zoals olie, koolwaterstoffen, zware metalen,
zouten e.d. Hierdoor komt deze verontreiniging in de langsgrachten en/of bufferbekkens te-
recht. Afhankelijk van de inrichting, wordt deze verontreiniging al dan niet verdeeld over ver-
schillende systemen, namelijk de bodem, grondwater en het oppervlaktewater. Daar het ef-
fect afhankelijk is van de inrichting, beperkt is van omvang en veelal beperkt tot de directe
omgeving van de verontreinigingsbron komt dit aspect hier niet meer aan bod en vormt ze
een aandachtspunt voor de projectfase.
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impact productie afvalwater tgv activiteiten inherent aan plan:
De nieuwe functies binnen het plangebied zullen een afvalwaterproductie met zich meebren-
gen. Deze productie van afvalwater vormt een bijkomende belasting van het rioleringsstel-
sel. Dit wordt beknopt kwalitatief besproken uitgaande van de kenmerken van het ontvan-
gende riolerings- en waterzuiveringstelsel. Daarnaast wordt – indien mogelijk – per deelge-
bied een eerste inschatting gemaakt van de omvang van deze afvalwatervracht.
calamiteiten:
Gezien calamiteiten gerelateerd zijn met de uitvoeringstechnische aspecten (cfr. discipline
bodem en grondwater), worden ze niet op planniveau besproken. Bijkomend geldt dat de ef-
fecten hiervan beperkt blijven bij het volgen van de relevante wettelijke bepalingen.

6.3.1.3 Wijziging in structuurkwaliteit

De structuurkwaliteit kan lokaal wijzigen daar waar waterlopen worden gekruist of ingevolge wij-
zigingen aan de oevers/taluds. Deze wijzigingen zullen zeer lokaal optreden en hangen sterk af
van uitvoeringstechnische aspecten. Bijgevolg ligt de focus in deze effectgroep op het formule-
ren van aanbevelingen voor de verdere uitwerking op projectniveau.

6.3.1.4 Overzicht relevantie effectgroepen

Algemene
effecten

Cluster
Armenpoort (1)

Steenbakkerij-
straat (2)

Site Bekaert
(3a + 3b)

Terreinprofiel
(variant)

Wijziging in oppervlakte-
waterkwantiteit

X X X X X

Wijziging in oppervlak-
tekwaliteit

X X X X

Wijziging in structuurkwa-
liteit

X
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6.3.2 Algemene effectenbeoordeling

6.3.2.1 Wijziging in oppervlaktewaterkwantiteit

Op heden is het volledige plangebied grotendeels verhard (ca. 70 %) met de (voormalige) be-
drijfsgebouwen en infrastructuur voor interne ontsluiting. Er wordt aangenomen dat na de sane-
ringswerken  een groot deel van het plangebied afgedekt zal zijn met een folie en voorzien wor-
den van een leeflaag. De effectieve omvang van de afgedekte en/of uitgegraven gronden is af-
hankelijk van de gekozen saneringstechniek. Afhankelijk van de dikte en de samenstelling van
deze leeflaag kan (een deel van) het opgevangen hemelwater in de bodem infiltreren (cfr. disci-
pline bodem en grondwater) en wordt het niet rechtstreeks naar het oppervlaktewatersysteem
afgevoerd.

Binnen het voorliggend plan worden in de verschillende deelgebieden wooncomplexen voor-
zien. Het voorliggend plan voorziet daarnaast in de aanleg van een landschapspark. De nieuwe
wooncomplexen moeten voldoen aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afval-
water en hemelwater. Deze gewestelijke stedenbouwkundige verordening stelt dat het hemel-
water opgevangen op verhardingen in eerste instantie maximaal hergebruikt dient te worden, in
tweede instantie maximaal moet kunnen infiltreren en in laatste instantie gebufferd en vertraagd
afgevoerd worden. Voor deze laatste zijn de volgende normen van toepassing: een buffervo-
lume van 250 m³/ha en een vertraagde afvoer van 20 l/s/ha.

Binnen het voorliggend plan zal hergebruik aangewend kunnen worden bij sanitaire toepassin-
gen en eventueel voor onderhoud van het landschapspark. Hergebruik kan georganiseerd wor-
den via de aan te leggen hemelwaterput. Aanbevolen wordt om gezien de context van het plan-
gebied hergebruik te maximaliseren. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening stelt na-
melijk dat (artikel 9. § 1. en § 2.):

‘Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen is de plaatsing van een of meer he-
melwaterputten met een totale minimale inhoud van 5000 liter verplicht.
Bij nieuwbouw of herbouw van gebouwen groter dan 100 vierkante meter, andere dan
eengezinswoningen, is de plaatsing van een of meer hemelwaterputten verplicht. Het
volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 50 liter per vierkante meter horizon-
tale dakoppervlakte, afgerond naar het hogere duizendtal, met een maximale inhoud
van 10.000 liter, tenzij gemotiveerd aangetoond kan worden dat een groter nuttig herge-
bruik mogelijk is of zal zijn.’
‘De hemelwaterputten worden uitgerust met een operationele pompinstallatie en een of
meerdere aftappunten die het gebruik van het opgevangen hemelwater mogelijk maken,
tenzij de aftappunten gravitair gevoed kunnen worden.
De noodoverloop van de hemelwaterput wordt aangesloten op een infiltratievoorziening
of een buffervoorziening als die aanwezig of verplicht is overeenkomstig dit besluit.’12

De mogelijkheid van infiltratie van het hemelwater binnen het voorliggend plangebied is afhan-
kelijk van de samenstelling en de dikte van de te voorziene leeflaag op de afgedekte/gesa-
neerde verontreinigde site (cfr. discipline bodem en grondwater). Binnen het voorliggend plan
kunnen de infiltratiemogelijkheden (deels) geïntegreerd worden in de buffervoorziening. Deze
infiltratie- en buffervoorziening kan ingericht worden onder de vorm van wadi’s aan de perceels-
grenzen of een gemeenschappelijk bekken met zwakke taluds in het landschapspark. De ver-
traagde afvoer kan georganiseerd worden naar de Zeeschelde of de noordelijk gelegen vijver–
en in de zuidelijke rand eventueel naar de Benedenvliet – waarbij het water enkel bij laagtij (ver-
traagd) op de Zeeschelde geloosd kan worden.

12 Hierbij merken we op dat artikel 9. §2. verder nog stelt dat ‘Gebouwen die volledig voorzien zijn van een groendak
hoeven geen hemelwaterput te plaatsen. Delen van gebouwen die voorzien zijn van een groendak, hoeven niet aange-
sloten te worden op de hemelwaterput en hoeven niet in rekening gebracht te worden bij de berekening van de minimale
inhoud van de regenwaterput.’
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Uit de discipline bodem en grondwater blijkt dat het plangebied een artificieel bodem- en grond-
watersysteem omvat dat naar onder geohydrologisch afgeschermd is van de aanwezige veront-
reinigingen, slechts beperkte bergingsmogelijkheden omvat en niet op een natuurlijke wijze kan
afwateren naar het oppervlaktewatersysteem. Hierbij dient opgemerkt dat de bergingsmogelijk-
heden van de leeflaag in de variant 2 van het terreinprofiel groter zal zijn dan deze van de vari-
ant 1. Binnen de discipline bodem en grondwater wordt er dan ook gesteld dat het voorliggend
plan zal moeten voorzien in een aangepast systeem van drainage en irrigatie voor het bekomen
van een functioneel bruikbare leeflaag (optimale milieukarakteristieken), om resp. het overtollige
grondwater in natte periodes te kunnen afvoeren en de grondwatertafel te kunnen aanvullen bij
droge periodes. Dit kan bvb. onder de vorm van infiltratieriolen die gekoppeld worden aan het
buffersysteem. Dit maakt dat dit buffersysteem afdoende ruim gedimensioneerd dient te worden
om enerzijds het opgevangen hemelwater van de verharde oppervlaktes en anderzijds het ge-
draineerde water uit de bodem op te vangen in de natte periodes, alsook om irrigatiewater te
kunnen aanleveren in droge periodes.

Het ontvangend oppervlaktewatersysteem – valleien van de Zeeschelde en de Benedenvliet –
zijn op de Watertoetskaart (Kaart 5) ingekleurd als grotendeels effectief – en in mindere mate
ook mogelijks – overstromingsgevoelig en dit zowel t.h.v. als stroomopwaarts en –afwaarts het
plangebied. Ondanks de ligging nabij de Zeeschelde is het alsnog noodzakelijk om het opge-
vangen hemelwater afdoende te bufferen en vertraagd af te voeren en dit minimaal conform de
vigerende wetgeving. Met de eventuele ecologische inrichting van de Scheldeboord wordt op
lokaal niveau een (zeer) beperkt deel van het valleigebied ‘teruggegeven’ en kan dit als natuur-
lijk bergingsgebied van water fungeren. Indien de keermuur blijft behouden op de huidige loca-
tie wordt geen valleigebied ‘teruggegeven’ aan de Zeeschelde. De onderscheidende effecten
tussen het behoud en het al dan niet landinwaarts verschuiven van de keermuur zijn echter te
verwaarlozen, gezien het over een zeer beperkt bijkomend bergingsgebied gaat.

Rekening houdend met het bovenstaande besluiten we algemeen met een potentieel aanzien-
lijk negatief effect (---) bij beide terreinprofielen. Indien de wettelijke verplichtingen tot maximaal
hergebruik, infiltratie en buffering en vertraagde afvoer van het opgevangen hemelwater, de
aanbevelingen naar inrichting (zie verder), alsook de maximalisatie van hergebruik, de af-
doende ruime dimensionering van het buffersysteem (rekening houdend met de randvoorwaar-
den m.b.t. drainage en irrigatie van de leeflaag uit de discipline bodem en grondwater) gevolgd
worden kan er besloten worden tot een verwaarloosbaar tot beperkt negatief effect (0/-) bij ter-
reinprofiel 2 en een beperkt negatief effect bij terreinprofiel 1.

6.3.2.2 Wijziging in oppervlaktewaterkwaliteit

De verschillende planingrepen (wonen, kantoorachtigen, RVT met assistentiewoning en onder-
steunende voorzieningen op buurtniveau produceren een afvalwaterstroom die gelijkgesteld
kan worden aan huishoudelijk afvalwater. Hiervoor kan gesteld worden dat het beleidsmatig ka-
der via de ‘Krachtlijnen voor een geïntegreerd rioleringsbeleid’ en aanvullingen samen met de
codes voor goede praktijk een systeem creëert waarin stedelijk afvalwater wordt verzameld en
gezuiverd alvorens het terechtkomt in het oppervlaktewater. Bij de realisatie van nieuwe woon-
eenheden geldt hierbij de verplichting tot aanleg van een gescheiden stelsel.

Het voorliggend plan is gelegen in het zuiveringsgebied ‘Aartselaar’. Zoals reeds blijkt uit de re-
ferentiesituatie is er op de RWZI van Aartselaar echter geen restcapaciteit meer aanwezig. Om
een goede waterkwaliteit na te streven is het noodzakelijk bijkomende capaciteit op de RWZI
van Aartselaar te voorzien en/of bijkomende afkoppelingsprojecten van het huidige stelsel (ge-
mengde rioleringen) uitgevoerd worden. In die context is het opstarten van gesprekken hierom-
trent met Aquafin op korte termijn wenselijk.

Bij de beoordeling van de verschillende deelgebieden en/of varianten maken we een inschatting
van de afvalwaterproductie en worden de aankoppelingsmogelijkheden besproken. Hierbij han-
teren we een inwonersequivalent van 3 personen per wooneenheid. Een inwonersequivalent is
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de gemiddelde hoeveelheid afvalwater die één persoon per dag produceert en bedraagt 150 li-
ter/dag. Deze waarde ligt hoger dan de hoeveelheid water die de Vlaming dagelijks gebruikt
(120 liter), omdat ook rekening wordt gehouden met het sanitaire afvalwater van scholen, zie-
kenhuizen, KMO's (bron: website Aquafin). M.b.t. het aantal personeelsleden wordt voor de af-
valwaterproductie een aanname gemaakt van ca. 30 l/dag per personeelslid.

Voor de inschatting van de afvalwatervracht per deelgebied dienen we op te merken dat er hier
geen inschatting gemaakt kan worden van de afvalwatervracht eigen aan de ondersteunende
voorzieningen en hoe deze zal behandeld worden. Hierbij kan er echter wel aangenomen wor-
den dat dit ‘bedrijfsafvalwater’ gelijk gesteld kan worden aan huishoudelijk afvalwater.

Gezien het ontbreken van restcapaciteit op de RWZI van Aartselaar, besluiten we algemeen tot
een aanzienlijk negatief (---) effect. De uitbreiding van de RWZI vormt bijgevolg een strikte rand-
voorwaarde voor de ontwikkeling van het plan. Verder bij de bespreking van de verschillende
planonderdelen wordt er voor deze effectgroep geen afzonderlijke beoordeling gemaakt.

6.3.2.3 Wijziging in structuurkwaliteit

Het voorliggend plan voorziet een ‘landschappelijke inrichting van een nieuwe Scheldedijk’. De
huidige structuurkwaliteit van de oever van de Zeeschelde aan de rand van het plangebied is
zeer zwak. De oever is er namelijk verstevigd met grote keien en beperkt in ruimte door de aan-
wezige keermuur. Door een landschappelijke inrichting van een nieuwe Scheldedijk kan de
structuurkwaliteit van de Zeescheldeoever er in beperkte mate op vooruitgaan. Hiervoor worden
de volgende aanbevelingen vooruitgeschoven:

maximale ruimte voor de waterloop (Zeeschelde) – uitbreiden zone voor slikken en schorren
(cfr. discipline fauna en flora);
voorzien van zwakke dijktaluds met variatie in profiel;
natuurvriendelijke inrichting van de oevers;
voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna (cfr. discipline fauna en flora).

Indien de keermuur op de huidige locatie blijft behouden, maar wordt ingekapseld in een zacht
dijklichaam zal de structuurkwaliteit van de Zeeschelde oever in beperktere mate op vooruit-
gaan in vergelijking met het landinwaarts verschuiven van de keermuur. De bovenstaande aan-
bevelingen gelden eveneens indien de keermuur op de huidige locatie blijft behouden.

Ook bij de aan te leggen infiltratie- en buffervoorzieningen dient de nodige aandacht besteed te
worden aan de structuurkwaliteit.
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6.3.3 Effectenbeoordeling ten opzichte van de referentiesituatie

Cluster Armenpoort (1) Steenbakkerijstraat (2) Site Bekaert (3a+3b) Terreinprofiel (variant)
Wijziging in
oppervlakte-
waterkwanti-
teit

- ca. 30 tot 40 wooneenheden
en 3-tal kantoorachtigen van
ca. 100 tot 150 m²
- ca. 1 ha, waarvan 90 %ver-
hard (= 0,9 ha)

 ca. 225 m³ infiltratie- en buf-
fervoorziening conform vige-
rende wetgeving

- bijkomend ca. 10 à 15
wooneenheden
- ca. 0,5 ha, waarvan 90
%verhard (= 0,45 ha)

 ca. 115 m³ infiltratie- en
buffervoorziening conform
vigerende wetgeving

- ca. 625 wooneenheden (25 WE/ha; 25% eengezinswo-
ningen en 75 % appartementen – zone 3a en 3b)
- zorgcomplex (ca. 162 bedden en assistentiewoning –
zone 3b)
- ondersteunende voorzieningen (handel, horeca en
diensten; ca. 6.000m² - zone 3b)

- variant programma: ca. 650 wooneenheden in combi-
natie met 3.500 m² ondersteunende voorzieningen
(zorgcomplex blijft in beide varianten gelijk)

Deelgebied 3a:
- ca. 10 ha, waarvan 90 %verhard (= 9 ha)

 ca. 2.250 m³ infiltratie- en buffervoorziening conform
vigerende wetgeving

Deelgebied 3b:
- ca. 3 ha, waarvan 90 %verhard (= 2,7 ha)

 ca. 675 m³ infiltratie- en buffervoorziening conform vi-
gerende wetgeving

- Het verschil bij deze varianten ligt bij de wijze waarop
het grondwater, dat het plangebied uit het oosten komt
ingestroomd, wordt ‘opgevangen’ en afgevoerd (zie ook
discipline bodem en grondwater).

Bij het terreinprofiel 1 met min. 1 m leeflaag moet het
grondwater opgevangen worden aan de voet van de
steilrand van Hemiksem in een gracht ingebed in een
grindlaag en wordt vandaaruit afgeleid naar een opvang-
bekken ten noorden van het plangebied. De buffercapa-
citeit van deze gracht en de vertraagde afvoer naar het
ten noorden gelegen opvangbekken dient afgestemd
worden op de capaciteit van het ontvangende systeem
om lokale wateroverlast er te voorkomen en alzo een po-
tentieel aanzienlijk negatief (---) effect er te voorkomen.
Het opgevangen hemelwater op de site zal afgevoerd
worden via het infiltratie- en buffersysteem, dat even-
eens gekoppeld zal worden op het ten noorden gelegen
opvangbekken. Dit systeem zal afdoende ruim gedimen-
sioneerd moeten worden om het hemelwater van de ver-
harde oppervlakte op te vangen (conform de vigerende
wetgeving) en om te voldoen aan de randvoorwaarden
m.b.t. drainage en irrigatie van de leeflaag uit de disci-
pline bodem en grondwater.

Bij het terreinprofiel 2 met een leeflaag die enerzijds
aansluit bij de waterkering (+ 1,5 m) en anderzijds bij
de steilrand (+ 11 à + 7,5 m) kan het grondwater in de
leeflaag stromen. Dit grondwater kan echter niet op een
natuurlijke wijze afwateren naar de Zeeschelde. Het op-
gevangen hemelwater op de site zal afgevoerd worden
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via het infiltratie- en buffersysteem. Dit systeem zal af-
doende ruim gedimensioneerd moeten worden om het
hemelwater van de verharde oppervlakte op te vangen
(conform de vigerende wetgeving), om te voldoen aan
de randvoorwaarden m.b.t. drainage en irrigatie van de
leeflaag uit de discipline bodem en grondwater en om
het grondwater dat het plangebied uit het oosten binnen-
komt in de leeflaag. Dit systeem zal afwateren naar het
ten noorden gelegen opvangbekken. Om lokale water-
overlast er te voorkomen, dient aan de hierboven be-
schreven dimensioneringsrandvoorwaarden voldaan
worden om alzo een potentieel aanzienlijk negatief (---)
effect te voorkomen

Wijziging in
oppervlak-
tekwaliteit*

- ca. 30 tot 40 wooneenheden
(lofts), hetgeen neerkomt op
ca. 72 à 96 IE
- 3-tal kantoorachtigen van ca.
100 tot 150 m² met ca. 18 per-
soneelsleden, hetgeen neer-
komt op ca. 4 IE

 totaal: ca. 75,6 à 99, 6 IE

- bijkomend ca. 10 à 15
wooneenheden, hetgeen
neerkomt op ca. 24 à 36
IE

- ca. 625 à 650 wooneenheden, hetgeen neerkomt op
ca. 1.500 à 1.560 IE
- zorgcomplex met 162 bedden en ca. 27 personeelsle-
den, hetgeen neerkomt op ca. 135 IE
- resp. 6.000 m² en 3.500 m² ondersteunende voorzie-
ningen met resp. 54 en 32 personeelsleden, hetgeen
neerkomt op resp. ca. 11 en 6 IE

 totaal: resp. ca. 1.646 à 1.701 IE

- n.v.t.

* Bij de discipline mobiliteit werd een inschatting gemaakt van het aantal personeelsleden. Hier worden dezelfde cijfers gehanteerd. Voor de werkwijze van inschatting wordt verwezen naar de
discipline mobiliteit.
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6.3.4 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Onderstaand worden op basis van de milieubeoordeling milderende maatregelen en aanbeve-
lingen geformuleerd. Voor de doorvertaling van deze maatregelen/aanbevelingen wordt verwe-
zen naar hoofdstuk 16.

Vanuit de milieubeoordeling worden potentieel (aanzienlijk) negatieve milieueffecten verwacht
ten aanzien van de effectgroep ‘Wijziging oppervlaktewaterkwantiteit’ en potentieel ten aanzien
van de effectgroep ‘Wijziging oppervlaktewaterkwaliteit’. Voor deze effecten worden volgende
milderende maatregelen voorgesteld:

In eerste instantie maximaal inzetten op hergebruik van het opgevangen hemelwater, in
tweede instantie maximaal benutten van de infiltratiemogelijkheden en in laatste instantie
voldoende ruime buffervoorzieningen met vertraagde afvoer aanleggen.
Deze infiltratie- en buffervoorzieningen dienen afdoende afgestemd/gedimensioneerd wor-
den rekening houdend met het hemelwater van de voorziene verharde oppervlaktes, het
grondwater dat het plangebied binnenstroomt uit het oosten, de randvoorwaarden m.b.t.
drainage en irrigatie van de leeflaag uit de discipline bodem en grondwater, alsook met de
geplande ontwikkelingen (deels reeds in uitvoering; cumulatieve effecten t.o.v. het ontwikke-
lingsscenario) om lokale wateroverlast (t.h.v. de ten noorden gelegen opvangbekken) te
voorkomen.
voorzien bijkomende capaciteit op de RWZI van Aartselaar en/of uitvoeren van bijkomende
afkoppelingsprojecten van het huidige stelsel (gemengde rioleringen). In die context is het
opstarten van gesprekken hieromtrent met Aquafin op korte termijn wenselijk.

Daarnaast kunnen volgende aanbevelingen m.b.t. de structuurkwaliteit worden geformuleerd
om de beperkt negatieve milieueffecten te beperken:

maximale ruimte voor de waterloop (Zeeschelde) – uitbreiden zone voor slikken en schorren
(cfr. discipline fauna en flora);
voorzien van zwakke dijktaluds met variatie in profiel;
natuurvriendelijke inrichting van de oevers;
voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna (cfr. discipline fauna en flora).

6.3.5 Synthese

De voornaamste effecten ten aanzien van de discipline oppervlaktewater ontstaan binnen het
voorliggend plan ingevolge de bijkomende verharding en de resulterende afvoer van het opge-
vangen hemelwater. Hoewel het voorliggend plan zal moeten voldoen aan de vigerende wetge-
ving, die erin bestaat om deze effecten te ondervangen, ontstaan potentieel alsnog aanzienlijk
negatieve effecten. Naast het opgevangen hemelwater van de verhardingen uit het voorliggend
plan zal het grondwater, dat het plangebied uit het oosten binnenstroomt en niet op een natuur-
lijke wijze kan afwateren naar de Zeeschelde, alsook het opgevangen hemelwater van de ver-
hardingen van gelijkaardige ontwikkelingen die op stapel staan, al dan niet rechtstreeks afstro-
men naar hetzelfde oppervlaktewatersysteem (nl. vijver/opvangbekken ten noorden van het
plangebied). Om lokale wateroverlast te voorkomen zullen de verschillende afwateringssys-
temen binnen het voorliggend plan afdoende ruim gedimensioneerd moeten worden. Om een
functioneel bruikbare leeflaag te bekomen worden er vanuit de discipline bodem en grondwater
randvoorwaarden opgelegd m.b.t. drainage en irrigatie. Dit heeft tevens een impact op de di-
mensionering van het te voorziene infiltratie en buffersysteem van het voorliggend plan. Door
de dunnere leeflaag bij terreinprofiel 1 blijft deze variant ook na toepassen van de nodige milde-
rende maatregelen slechter dan terreinprofiel 2.

Daarnaast vormt de afhandeling van het afvalwater een bijzonder aandachtspunt. Het voorlig-
gend plan is namelijk gelegen in het zuiveringsgebied ‘Aartselaar’. Op de RWZI van Aartselaar
is echter geen restcapaciteit meer aanwezig. Om een goede waterkwaliteit na te streven is het
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noodzakelijk bijkomende capaciteit op de RWZI van Aartselaar te voorzien en/of bijkomende af-
koppelingsprojecten van het huidige stelsel (gemengde rioleringen) uitgevoerd worden. In die
context is het opstarten van gesprekken hieromtrent met Aquafin op korte termijn wenselijk.

Met betrekking tot de structuurkwaliteit van de oevers van de Zeeschelde en de infiltratie- en
buffervoorzieningen worden een aantal aanbevelingen geformuleerd. De structuurkwaliteit van
de Zeeschelde kan vanuit het oogpunt van structuurkwaliteit positiever worden beoordeeld in-
dien de keermuur landinwaarts wordt verschoven, waarbij ruimte wordt gecreëerd voor slikken
en schorren. Bovendien wordt beperkte ruimte ‘teruggegeven’ aan de Zeeschelde bij het landin-
waarts verschuiven van de keermuur.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten van het plan voor milderende maatre-
gelen. Daarnaast wordt een beoordeling opgenomen van het plan inclusief het nemen van de
de milderende maatregelen. Hierbij worden de bovenstaand beschreven milderende maatrege-
len allemaal in beschouwing genomen. De aanbevelingen worden niet mee in rekening ge-
bracht.

Beoordeling voor milderende maatregelen Beoordeling incl milderende maatregelen
Wijziging in
oppervlakte-
waterkwanti-

teit

Wijziging in
oppervlak-
tekwaliteit

Wijziging in
structuur-
kwaliteit

Wijziging in
oppervlakte-
waterkwanti-

teit

Wijziging in
oppervlak-
tekwaliteit

Wijziging in
structuur-
kwaliteit

Algemene effecten -/--
potentieel --/--

-

--- 0 0 0 +/++

Cluster Armenpoort 0/- 0
Steenbakkerijstraat 0/- 0
Bekaert site -/-- 0
Terreinprofiel variant 1 --- -
Terreinprofiel variant 2 --- 0/-
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7  Discipline fauna en flora

7.1 Afbakening van het studiegebied

Hoewel de effectbeoordeling zich toespitst op het plangebied, is het belangrijk om ook de rui-
mere context te beschouwen.

Om de ruimere context te beschrijven, omvat het studiegebied op macroniveau het brede vallei-
gebied van de Zeeschelde in de gemeenten Hemiksem, Schelle en Kruibeke. Op dit niveau
worden de natuurwaarden van het gebied op hoofdlijnen beschreven wat toelaat om eventuele
ecologische en ruimtelijke verbanden te duiden.

Het mesoniveau vormt de invloedssfeer rondom het plangebied die een meer diepgaande be-
spreking vereisen. Dit omvat het volledige gebied waarbinnen zich mogelijke effecten voordoen
ten gevolge van de werkzaamheden en/of de aanwezigheid van de nieuwe ontwikkelingen. Het
studiegebied omvat bijgevolg, naast het plangebied, ook de gehele zone die onderhevig is aan
een visuele of auditieve verstoring, de zone tot waar zich mogelijks verdrogingseffecten voor-
doen, de zone waar ecotoopverlies optreedt en de zone die eventueel beïnvloed wordt door
barrière-effecten.

Het microniveau betreft het eigenlijke plangebied.

7.2 Beschrijving van de referentie situatie

7.2.1 Beschrijving referentiesituatie

7.2.1.1 Ramsar, SBZ, VEN en natuurreservaten

Binnen het studiegebied komen er geen RAMSAR-gebieden voor.

De Scheldevallei (t.h.v. het plangebied incl. de Rupelmondse polder en de Bazelse polder) is
opgenomen binnen de afbakening van het Habitatrichtlijngebied (SBZ-H) BE2300006 ‘Schelde-
en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. Dit SBZ-H overlapt grotendeels met
het Vogelrichtlijngebied (SBZ-V) BE2301235 ‘Durme en de middenloop van de Schelde’ (excl.
de Schelde).

Een deel van dit valleigebied is eveneens opgenomen binnen het Vlaams Ecologisch Netwerk.
Zo zijn t.h.v. het plangebied o.m. de Rupelmondse polder en de Bazelse polder (aan de over-
zijde van de Zeeschelde, op ca. 280 m) opgenomen in het Natuurverwevingsgebied NVWG-321
‘De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding’. De omgeving van
de Rupelmonding valt binnen de afbakening van de Grote Eenheid Natuur (GEN-321, op ca.
1.210 m ten zuidwesten) van dit VEN-gebied. Ten oosten van de kern van Hemiksem is de val-
lei van de Benedenvliet opgenomen binnen het VEN-gebied GEN-336 en NVWG-336 ‘Het Klei-
daal’ (op ca. 590 m ten oosten).

Een aantal percelen t.h.v. de Rupelmonding zijn erkend als het natuurreservaat E-094 ‘Spier-
broeck’ (op ca. 1.930 m ten zuidwesten).
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7.2.1.2 Biologische waardering en natuurwaarden

Op de Biologische Waarderingskaart (BWK – versie 2; INBO; Kaart 7) wordt een classificatie
gemaakt van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle ecotopen en
complexen van verschillende combinaties van deze drie klassen. Binnen het studiegebied ko-
men de volgende biologisch waardevolle en zeer waardevolle gebieden voor:

De linkeroever van de Zeeschelde, met o.a. de Rupelmondse polder en de Bazelse polder
(aan de overzijde van de Zeeschelde, op ca. 280 m), omvat o.a. grote zeggenvegetatie (mc),
(verruigd) rietland (mr, mru), nitrofiele alluviale elzenbossen (vn), eiken-berkenbos (qb), zuur ei-
kenbos (qs), loufhout- (n) en populieraanplanten (lh, lhb, lhi, lsi), ruigten (ku), dijken (kd), ver-
ruigd grasland (hr), natte ruigte met moerasspirea (hf, hfb), weilandcomplexen met veel sloten
en/of microreliëf (hpr), eutrofe poelen (ae, aer, aev) en veedrinkpoelen (kn) en bomenrijen (kba,
kbac, kbp, kbq kbs).

Linkeroever van de Zeeschelde

De vallei van de Benedenvliet (incl. de site van de Sint-Bernardusabdij en kasteel van Klei-
daal; aangrenzend ten zuiden en ca. 660 m ten oosten) omvat o.a. rietland (mr), vochtig wilgen-
struweel (sf), struweel van allerlei aard (sz), eiken-haagbeukenbos (qa), zuur eikenbos (qs),
kasteelpark (kpk), ruigten (ku), dijken (kd), loofhoutaanplanten (n), mesofiel hooiland (hu-), ver-
ruigd grasland (hr), soortenrijke cultuurgraslanden (hp+), poelen (ad, ae) en bomenrijen (kb,
kbp, kbq, kbs, kbt-). In het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan van de provincie Antwerpen
(PRS-A) werd dit valleigebied geselecteerd als natuurverbinding, nl. ‘Struisbeek/Vliet als verbin-
ding tussen de groene openruimtevinger ten zuiden van Antwerpen en de Schelde’.

Benedenvliet ten zuiden van de Sint Bernardusab-
dij

‘monding’ Benedenvliet in wachtkom
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T.h.v. het toponiem Kallebeek (aangrenzend ten noorden) komen eveneens een aantal biolo-
gisch waardevolle en zeer waardevolle ecotopen voor, nl. nitrofiele alluviale elzenbossen (vn),
populieraanplant (lhb), vochtig wilgenstruweel (sf), struweel van allerlei aard (sz), ruigten (ku,
kub, kub+), struisgrasvegetatie (ha-), eutrofe poelen (ae) en rietland (mr). Hierbij dienen we op
te merken dat deze zone op heden gedeeltelijk in ontwikkeling is als woonzone (cfr. RUP Schel-
deboord). Zo werden een populieraanplant en delen van de loofhoutaanplant met struweel er
reeds verwijderd ingevolge de reeds deels uitgevoerde bodemsanering en woonontwikkeling
van Hemixveer.

Gebied ten noorden (toponiem Kallebeek) in ontwikkeling (bodemsanering en woongebied Hemixveer)

De oevers van de Zeeschelde omvatten biologisch zeer waardevolle slikken (ds) – lokaal met
rietland (mr) en/of zeebiesvegetatie (mz) – en die slechts lokaal – o.a. t.h.v. het voorliggend
plangebied – onderbroken worden. T.h.v. het plangebied wordt de omvang van de oever be-
perkt ingevolge de aanwezige kaaimuur. De oever t.h.v. het plangebied is verstevigd met grote
keien waartussen enkele kenmerkende soorten voorkomen van verruigde rietlanden en zee-
biesvegetaties langs waterlopen, zoals Zeebies en Riet. Daarnaast werden er nog Wilg, Haze-
laar, Grote kattenstaart en bramen waargenomen. Tevens komen er een aantal exemplaren
van de exoten Reuzenbalsemien en Japanse duizendknoop voor. In het Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan van de provincie Antwerpen (PRS-A) werd de Scheldevallei geselecteerd als na-
tuurverbinding, nl ‘de Schelde als natuurverbinding tussen Antwerpen linkeroever (Blokkersdijk,
Sint-Annabos) en de valleien van de Schelde en de Rupel’.

Oever van de Zeeschelde binnen het plangebied met Zeebies (midden) en Grote kattenstaart (rechts)

Het plangebied omvat in hoofdzaak biologisch minder waardevolle ecotopen, daar het gebied
grotendeels ingenomen is door de (industriële) bebouwing. Het omvat echter eveneens een
aantal geïsoleerde ‘restruimtes’ met een aantal biologische waardevolle elementen. Zo zijn de-
len van de opgehoogde zone in de oostelijke rand ingekleurd als biologisch waardevol, meer
bepaald loofhoutaanplanten (n) met Wilg (sal) en Populier (pop). Uit het terreinbezoek (augus-
tus 2015) blijkt dat het hier volwassen aanplanten van o.a. Wilg, Populier, Esdoorn, Berk, Beuk,
Amerikaanse eik, Hazelaar, Acacia en Prunus betreffen. Langs de Nijverheidsstraat is het plan-
gebied omgeven door een bomenrij van Populier (tussen de Schelde en de Kruishoevewijk) en
Plataan (tussen Kruishoevewijk en Heuvelstraat). De Cluster Armenpoort wordt omgeven door
aanplanten van Zomereik, Populier, Berk, Esdoorn, Spaanse aak, Appelboom, Wilg, Hazelaar
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en Prunus, met lokaal ruigtevegetaties van Brandnetel en Braam. Tevens werd de exoot Ja-
panse duizendknoop er waargenomen. De parkeergelegenheden t.h.v. de zone Steenbakkerij-
straat worden omgeven door exemplaren van Esdoorn, Spaanse aak, Hazelaar, Acacia, Berk,
Wilg en Beuk.

bomenrij van Plataan aan de Nij-
verheidsstraat en loofhoutaanplant
op Bekaert-site

opgaand groen rond parkeer-
gelegenheid binnen het deel-
gebied Steenbakkerijstraat

opgaand groen aan de rand van
de cluster Armenpoort

Op de BWK zijn de valleien van de Zeeschelde en de Rupel – incl. Rupelmondse polder, de Ba-
zelse polder, de Kruibekse polder en de monding van de Benedenvliet – aangeduid als gebied
met belangrijke faunistische waarde.

7.2.1.3 Vogels

Het belang van het studiegebied voor avifauna blijkt reeds uit de afbakening van de vogelricht-
lijngebieden en de aanduiding van gebieden met belangrijke faunistische waarden (zie eerder).
De Risicoatlas Vogels-Windturbines (INBO, Kaart 8b) geeft de voornaamste pleister-, broed-,
weidevogel- en akkervogelgebieden en slaapplaatsen en de voornaamste voedsel-, slaap- en
seizoenstrekroutes in Vlaanderen aan en werd in eerste instantie opgesteld als toetsinstrument
voor de inplanting van windturbines. Het geeft m.a.w. het belang van het studiegebied voor avi-
fauna aan. Binnen het voorliggend studiegebied treffen we de volgende gebieden en trekroutes
aan:

Pleistergebieden:
Zeeschelde (Antwerpen-Dendermonde; aangrenzend ten westen van het plangebied) als
pleistergebied voor ca. 30.000 vogels, met de Bijlage I Vogelrichtlijnsoorten Kluut en
Kemphaan, min. 1 % van de internationale populatie van Krakeend, Wintertaling en Tafel-
eend, min. 15 % van de Vlaamse populatie Bergeend, Krakeend, Wintertaling, Tafeleend
en Bonte strandloper en min. 2 % van de Vlaamse populatie Wilde eend, Pijlstaart, Kuif-
eend en Kievit.
Rupel en Kanaalzone Wintam (op ca. 1.300 m ten zuidwesten) als pleistergebied voor ca.
8.600 vogels, met de Bijlage I Vogelrichtlijnsoort Kleine zwaan, min. 1 % van de internati-
onale populatie van Krakeend en Pijlstaart, min. 15 % van de Vlaamse populatie Pijlstaart
en min. 2 % van de Vlaamse populatie Knobbelzwaan, Kleine zwaan, Bergeend, Krak-
eend, Wintertaling, Slobeend, Tafeleend, Kuifeend, Kievit, Bonte strandloper en Water-
snip.
Polder Bazel-Kruibeke-Rupelmonde (op ca. 300 m ten westen) als pleistergebied voor ca.
150 vogels, met min. 2 % van de Vlaamse populatie Watersnip
Rupelmondse kreek (op ca. 1.400 m ten westen) als pleistergebied voor ca. 100 vogels
Vlietmonding (Schelle; op ca. 120 m ten zuiden) als pleistergebied voor ca. 230 vogels

Bijzondere broedvogels:
Elektriciteitscentrale (Schelle; op ca. 1.200 m ten zuidwesten) met Slechtvalk als bijzon-
dere broedvogel (Bijlage I Vogelrichtlijnsoort en min. 2% Vlaamse populatie)
Noordelijk en Zuidelijk Eiland (Wintam; op ca. 1.800 m ten zuidwesten) met Porselein-
hoen en Kluut als bijzondere broedvogels (Bijlage I Vogelrichtlijnsoort en min. 2%
Vlaamse populatie)
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Voedseltrek:
Schelde tussen Schelle-Rupelmonde en Burcht-Hoboken: 1.000-2.000 eenden per 24
uur, 100-500 steltlopers per 24 uur en 100-500 ganzen per 24 uur.
Schelde tussen Temse-Bornem en Schelle-Rupelmonde: 1.000-2.000 eenden per 24 uur.
Rupel tussen Walem (Mechelen) en Rupelmonde: 1.000-2.000 eenden per 24 uur.

Slaaptrek:
Schelde tussen Schelle-Rupelmonde en Kallo-Antwerpse Haven: 2.000-5.000 meeuwen
per avond.
Schelde tussen Temse-Bornem en Schelle-Rupelmonde: 1.000-2.000 meeuwen per
avond.
Rupel tussen Boom en Rupelmonde: 1.000-2.000 meeuwen per avond.

Seizoenstrek rivierlandschap, die in Vlaanderen tot Antwerpen in grote lijnen de loop van de
Schelde volgt en tussen Antwerpen en de Nederlandse grens parallel aan de A1/E19

Het grote belang van de Zeeschelde en haar linkeroever als pleistergebied t.h.v. het plangebied
is een gevolg van de ligging t.h.v. de verschillende trekroutes.

Er kan hier aldus besloten worden dat het poldergebied van Kruibeke-Bazel-Rupelmonde op de
linkeroever van de Zeeschelde het voornaamste gebied voor vogels vormt binnen het studiege-
bied. De hieraan aangrenzende schorgebieden en de Zeeschelde vormen eveneens gebieden
met een groot belang voor vogels. Verder vormen de rechteroever ten noorden van het plange-
bied en de vallei van de Benedenvliet vogelgebieden van lokaal belang. Hierbij dienen we op te
merken dat de omgeving van de monding van de Benedenvliet in de Zeeschelde een groter be-
lang heeft dan het meer landinwaarts gedeelte van deze waterloop.

7.2.1.4 Zoogdieren

Gezien de randstedelijke context van het studiegebied, is het in hoofdzaak van belang voor een
aantal algemeen voorkomende zoogdiersoorten, zoals Eekhoorn, Egel, Steenmarters en Ree
(Soortenbesluit Bijlage I en IV-soorten).

Het studiegebied omvat echter een aantal structuren die van belang zijn voor diverse vleermuis-
soorten, zoals Gewone dwergvleermuis, Laatvlieger, Rosse vleermuis en Watervleermuis (allen
Habitatrichtlijn Bijlage IV-soorten en Soortenbesluit Bijlage III-soorten). De voorname structuren
in het studiegebied betreffen hier enerzijds verblijfplaatsen – o.a. oude gebouwen (o.a. de Abdij-
site en molens) en oude bomen – en anderzijds jachtgebieden – o.a. open en halfopen land-
schappen, valleigebieden (linkeroever Zeeschelde, vallei Benedenvliet) en wateroppervlakken.
Tevens omvat het studiegebied diverse lijnvormige landschapselementen, zoals bomenrijen en
valleien, die van belang zijn als verbindingselementen voor de meeste vleermuissoorten tussen
de verblijfplaatsen en de jachtgebieden.

De Zeeschelde is bovendien van belang voor een aantal zeezoogdieren, waaronder Bruinvis,
Gewone en Grijze zeehond (Soortenbesluit Bijlage II-soorten) en Tuimelaar. Hierbij dient opge-
merkt dat slechts een beperkt aantal van deze dieren zo ver landinwaarts komt, het merendeel
verblijft in de kustzone.

7.2.1.5 Vissen

Binnen het project Meetwerk Zoetwatervis van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek wor-
den waterlopen in Vlaanderen bevist. De gegevens van deze bevissing zijn opgenomen in de
databank Vis Informatie Systeem. T.h.v. het studiegebied zijn een aantal meetpunten beschik-
baar op de Zeeschelde en de Benedenvliet. In Bijlage 4 wordt een overzicht gegeven van de
waarnemingen van vissen op deze waterlopen. Hieruit blijkt dat het visbestand op deze waterlo-
pen matig tot ontoereikend is. Het betreft hier veelal een aantal algemeen voorkomende vis-
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soorten. Daarnaast werden er een aantal minder algemeen voorkomende soorten, zoals Dunlip-
harder (kwetsbaar), Paling (ernstig bedreigd), Spiering en Vetje (bijna in gevaar), en een aantal
exoten waargenomen.

7.2.2 Beschrijving toekomstige situatie na saneringswerken

Binnen de toekomstige situatie na saneringswerken zal een deel van het opgaand groen t.h.v.
het plangebied verwijderd worden in het kader van de nodige bodemsaneringen binnen het
plangebied. De omvang van dit ecotoopverlies dient nog nader bepaald te worden op basis van
het uiteindelijke bodemsaneringsproject (cfr. discipline bodem en grondwater) en maakt geen
onderdeel uit van het voorliggend plan. In worst-case-scenario gaat hierbij ca. 4 ha loofhoutaan-
plant verloren.

Tevens zal een deel van de ecologische waardevolle ecotopen en structuren t.h.v. het toponiem
Kallebeek ten noorden van het plangebied verdwijnen ingevolge daar geplande (en deels reeds
uitgevoerde) bodemsanering (cfr. discipline bodem en grondwater) en het woonontwikkelings-
project Hemixveer. Het gaat hem hier dan in hoofdzaak om de biologisch waardevolle ecotopen
en structuren ten westen van de vijvers. De vijvers en de loofhoutaanplanten en struweel ten
oosten van deze vijvers zal maximaal behouden blijven.

Daarnaast zullen geen gebouwen bewonende vogels meer aanwezig zijn op de site, gezien de
gebouwen op vandaag reeds praktisch volledig gesloopt zijn.

7.3 Effectbespreking en –beoordeling

7.3.1 Methodologie

Binnen de discipline fauna en flora worden volgende effectgroepen onderscheiden:
ecotoop- en habitatverlies en -creatie
versnippering en barrièrewerking
verstoring
ecotoopwijziging door wijziging van de hydrologie
verontreiniging

7.3.1.1 Ecotoop- en habitatverlies en –creatie

Waar werken uitgevoerd worden, worden bestaande ecotopen ingenomen. Deze ecotoopin-
name kan zowel tijdelijke als permanente inname betreffen.

Tijdelijke ecotoopinname ontstaat in de aanlegfase door bijkomend ruimtebeslag ter hoogte
van de werkzones, tijdelijke opslagplaatsen en werfwegen. Op planniveau is vaak geen of
onvoldoende informatie over ecotoopverlies tijdens de aanlegfase beschikbaar zodat deze
effecten hier niet beoordeeld kunnen worden.
Permanente ecotoopinname ontstaat waar nieuwe gebouwen of infrastructuren gerealiseerd
worden. Anderzijds kunnen ten gevolge van het plan ook nieuwe ecotopen gecreëerd wor-
den zoals in het landschapspark en de herinrichting van de Scheldeboord.

De ecotoopinname wordt begroot op basis van de meest recente Biologische Waarderingskaart
(BWK Kaart 7; Bron: INBO) en een aftoetsing van de actualiteitsgraad van de BWK tijdens een
terreinbezoek (augustus 2015). Ook de aanwezigheid van waterlopen, als habitat voor aquati-
sche en semi-aquatische organismen wordt in rekening gebracht, in afstemming met gegevens
uit de discipline oppervlaktewater. Tevens wordt de status van de ingenomen ecotopen gecon-
troleerd. Er wordt nagegaan of deze ecotopen gelegen zijn binnen beschermd gebied en of het
ecotopen betreft waar een verbod op wijziging voor geldt. Indien gegevens over habitatgebruik
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van soorten beschikbaar zijn, worden ook deze gebruikt om het belang van een gebied af te lei-
den.

Tenslotte wordt ook mogelijke ecotoopcreatie beschouwd. Ecotoopcreatie ontstaat onder meer
ter hoogte van het landschapspark en de Scheldeboord. Hiervoor worden er planniveau aanbe-
velingen gemaakt.

7.3.1.2 Versnippering en barrièrewerking

Versnippering omvat effecten van verlies van leefgebied, kleinere oppervlakte van de reste-
rende fragmenten, toegenomen isolatie en toegenomen randeffecten. Hierdoor wijzigt de habi-
tatkwaliteit van de overgebleven fragmenten. Waar actuele corridors en stapstenen, zoals wa-
terlopen en hun oevers, bomenrijen en houtkanten doorsneden worden, kunnen barrières ont-
staan. Harde, moeilijk oversteekbare barrières leiden tot een verlies van samenhang van het
leefgebied waardoor populaties geïsoleerd raken en het areaal van hun leefgebied afneemt.
Verlichting en lawaai versterken de barrièrewerking (zie verder). Versnipperde gebieden kennen
een lagere buffercapaciteit en verhoogde randeffecten. De kleinere populatiegrootte die hiervan
het gevolg is, kan de overleving van de populatie op langere termijn negatief beïnvloeden.

Daarentegen kunnen beplantingen, bermen en grachten eventueel dienst doen als corridor voor
fauna.

De impact van de versnippering en het barrière-effect van de nieuwe infrastructuur hangt af van
een aantal factoren:

de mate van habitatfragmentatie;
het habitatgebruik door fauna (bijvoorbeeld voortplantingsgebied, rustgebied,…);
het belang van het gebied als ecologische corridor of stapsteen voor migratie van fauna;
de biologische waarde en status van de doorsneden ecotopen of de voorkomende soorten;
type barrière en oversteekbaarheid;
permanent of tijdelijk karakter.

Anderzijds wordt ontsnippering in beschouwing genomen. Daar waar bestaande infrastructuren
verwijdert worden en natuurlijke structuren in de plaats komen, kunnen bestaande barrières op-
geheven worden en nieuwe verbindingen tussen verschillende ecologische structuren gecre-
ëerd worden.

7.3.1.3 Verstoring

Verstoring ontstaat ten gevolge van geluid, licht en de aanwezigheid en beweging van voertui-
gen of mensen. Door verstoring neemt de habitatkwaliteit van een gebied af. Verstoring leidt tot
gedrags- en fysiologische reacties van gevoelige receptorsoorten. Voor nachtactieve fauna be-
tekent verlichting bijvoorbeeld een beperking van de actieve periode (o.m. De Molenaar et al.
2000, De Molenaar 2003). Bij een aantal soorten leidt verlichting tot ontwijkinggedrag. Hierdoor
kunnen foerageergebieden of migratieroutes verloren gaan. Hierdoor kan verlichting onder
meer de barrièrewerking van wegen versterken (zie hoger).

De impact van het effect hangt van onder meer volgende criteria af:
aard van verstoring (plots, continu, discontinu, tijdelijk, permanent);
invloedzone van verstoring (beperkt, uitgebreid, waardevolle ecotopen binnen de verstoring-
zone);
verstoringgevoeligheid van soorten;
zeldzaamheid en natuurbehoudbelang van soorten (bescherming, Rode Lijst, …);
het belang van het studiegebied voor betreffende soorten.
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De reactie van soorten kan echter sterk variëren. Zo is het inschatten van het effect van ge-
luidsintensiteiten op fauna niet evident aangezien er weinig eenduidige informatie over dosis-
effectrelaties beschikbaar is. Binnen dit MER wordt verstoringgevoeligheid van vogelsoorten13

benaderd op basis van indicaties uit wetenschappelijk onderzoek.

Wat de gevoeligheid van vleermuizensoorten voor lichtverstoring betreft, wordt er vanuit gegaan
dat de meeste soorten lichtmijdend zijn. In de soortenbeschrijving binnen Verkem et al. (2003)
is voor een aantal soorten meer informatie over hun al dan niet lichtmijdend gedrag opgeno-
men.

In een aantal gevallen treedt tolerantie op. Tolerantie voor een bepaalde verstoring lijkt te wor-
den bevorderd door een constant en voorspelbaar prikkelaanbod (regelmaat in tijd en ruimte).
Bovendien mag de verstoring geen daadwerkelijke bedreiging vormen en ook niet lijken op situ-
aties die een daadwerkelijke bedreiging vormen.

7.3.1.4 Ecotoopwijziging door wijziging van de hydrologie

Verdroging is een verzamelterm voor de effecten die het gevolg zijn van menselijke verstorin-
gen van de watercyclus, het waterlopenstelsel en de waterhuishouding van de bodem. De uit-
werking van deze effectengroep steunt in belangrijke mate op de disciplines grond- en opper-
vlaktewater. Zoals ook in die disciplines aangegeven wordt, kan de impact in deze plan-MER
slechts kwalitatief beschreven worden door gebrek aan concrete uitvoeringsgegevens.

7.3.1.5 Verontreiniging

De voor fauna en flora belangrijkste vormen van vervuiling die kunnen optreden t.g.v. het voor-
liggend plan zijn de uitstoot en depositie van milieuvervuilende stoffen, afstromend wegwater en
afvalwater. Bij het onderzoek van deze effectengroep wordt enerzijds nagegaan of er relevante
vervuilingsbronnen te verwachten zijn en anderzijds of er gevoelige receptoren of receptorge-
bieden aanwezig zijn. Hiertoe wordt gebruik gemaakt van informatie afkomstig uit de disciplines
lucht, bodem, grondwater en oppervlaktewater.

Onderstaande tabel geeft de relevantie weer van de verschillende effectengroepen voor de ver-
schillende deelgebieden van het plan.

Algemene
effecten

Cluster
Armenpoort (1)

Steenbakkerij-
straat (2)

Site Bekaert
(3a + 3b)

Terreinprofiel
(variant)

Ecotoop- en habitatiname
en -creatie

X X X X

Barrièrewerking en
versnippering

X

Verstoring X

Ecotoopwijziging door wij-
ziging van de hydrologie

X X X X

Verontreiniging X

13 Betreffen de best bestudeerde soorten op vlak van geluidsverstoring. Bovendien is de omgeving van het plangebied,
met name de Zeeschelde en de linkeroever, voornamelijk van belang voor vogels.
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7.3.2 Algemene effectenbeoordeling

7.3.2.1 Ecotoop- en habitatverlies en –creatie

Gezien de historiek van het plangebied, omvat het in hoofdzaak biologisch minder waardevolle
ecotopen en structuren. Doch komen er binnen het plangebied een aantal waardevolle struc-
turen voor, zoals loofhoutaanplanten en struweel en dit in hoofdzaak in de randen t.h.v. zoge-
naamde ‘restruimtes’. Deze elementen sluiten bovendien min of meer aan bij de biologisch
waardevolle ecotopen en structuren in de aangrenzende percelen, zoals de abdijsite en het ge-
bied t.h.v. het toponiem Kallebeek (cfr. Kaart 7). Bij deze laatste dient opgemerkt dat de ecolo-
gische waardevolle structuren en elementen er met de ontwikkeling van het woonproject Hemix-
veer er – in vergelijking met de BWK – reeds deels verdwenen zijn. Bovendien zal een deel van
het verlies aan biologisch waardevolle ecotopen en structuren een gevolg zijn van de geplande
bodemsanering (geen element van het voorliggend plan), dewelke voorafgaand en/of gelijktijdig
het voorliggend plan wordt uitgevoerd. Rekening houdend met de eerder beperkte omvang van
het potentieel verlies aan ecotopen en de ruimtelijke context wordt er hier algemeen besloten
tot een beperkt negatief tot negatief (-/--) effect.
Op basis van de BWK wordt thv de Nijverheidsstraat (cfr. kaart 7) ca. 2,6ha ingenomen en in
het noorden van het plangebied, grenzend aan Hemixveer wordt ca. 0,93 ha ingenomen. Indien
bos ingenomen wordt is het bosdecreet van toepassing. Indien meer dan 3ha bosoppervlakte
wordt ingenomen zijn de compensatieregelingen conform het bosdecreet van toepassing, zijnde
compensatie in natura. Om dit ecotoopverlies in te perken wordt er hier sterk aanbevolen om de
bestaande groenstructuren maximaal te behouden en te integreren in het ontwerp. Hierbij dient
opgemerkt dat deze aanbeveling dient afgestemd te worden op de geplande bodemsanering.

Anderzijds dient de ecotoopcreatie binnen het voorliggend plan beschouwd worden. Binnen het
voorliggend plan worden namelijk een aantal groene functies voorzien. Het betreft hier een cen-
traal landschapspark, een landschappelijke inrichting van de nieuwe Scheldedijk en een aantal
groenassen in de zone voor wonen aan het water. Op locaties met een beperkte dikte van de
voorziene leeflaag (min 1 à 1,5m dik) zijn beperkingen m.b.t. beplantingen van toepassing t.h.v.
de afgedekte verontreinigingen. Dit om onder andere schade aan de eventueel afschermende
folie naar de onderliggende bodem- en grondwaterverontreinigingen te voorkomen. Bovendien
zullen de vegetaties te maken krijgen met grote schommelingen qua waterbevoorrading. Voor
het opgaande groen, is vnl. Acer campestre (en alle kweekvarianten) ten zeerste geschikt om
op dergelijke gronden te groeien. Verder zijn alle Alnus-soorten en alle Betula-soorten geschikt,
evenals het merendeel van de struiken (bv. Rosa canina, Frangula alnus, Crataegus mono-
gyna, Sambucus nigra, Ligustrum vulgare, e.d.). Salix spec. kan ook, maar geen opgaande
soorten zoals S. alba. Belangrijk voor deze plantensoorten is een minimale dikte van de leef-
laag van 1m (voor de opbouw van de leeflaag wordt verwezen naar discipline bodem). Afhanke-
lijk van de grondwaterstand kan een dikkere leeflaag noodzakelijk zijn. Belangrijk is een vol-
doende lage grondwaterstand en toch voldoende beschikbaarheid van water in de droge maan-
den (cfr. infiltratieriool als milderende maatregel uit discipline bodem en water). Ter hoogte van
het planonderdeel ‘landschappelijke inrichting van de nieuwe Scheldedijk’ ontstaan beperkt
mogelijkheden tot spontane/natuurlijke ontwikkeling van slikken en schorre bij het landinwaarts
verschuiven van de keermuur. Indien de keermuur wordt behouden op de huidige locatie, wordt
geen ruimte gecreëerd voor slikken en schorren, wat (beperkt) minder positief kan beoordeeld
worden in vergelijking met het landinwaarts verschuiven van de keermuur. Rekening houdend
met de eerder beperkte omvang van de potentiële creatie aan ecotopen wordt er hier algemeen
besloten tot een beperkt positief tot positief (+/++) effect.

Een deel van de op heden aanwezige biologisch waardevolle ecotopen en structuren situeren
zich t.h.v. deze nieuwe groenzones. Er wordt hier sterk aangeraden om deze bestaande groen-
structuren maximaal te behouden en te integreren in het ontwerp. Hierbij dient opgemerkt dat
deze aanbeveling dient afgestemd te worden op de geplande bodemsanering.

7.3.2.2 Versnippering en barrièrewerking
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Op heden omvat het plangebied reeds diverse bedrijfsinfrastructuur die een barrière vormen op
de rechteroever van de Zeeschelde. Het voorliggend plan voorziet in een ontsnippering van
deze barrière door de ontwikkeling van een centraal landschapspark, dewelke een brug vormt
tussen het park van de abdijsite (en de achterliggende vallei van de Benedenvliet) in het zuiden
en de omgeving van het toponiem Kallebeek in het noorden. Daarnaast worden de oevers van
de Zeeschelde mogelijks heringericht binnen de planingreep door het landinwaarts plaatsen van
de keermuur met damplanken ter hoogte van de Schelde. Hierbij ontstaan potenties tot spon-
tane/natuurlijke ontwikkeling van een beperkte oppervlakte aan slikken en schorre die aanslui-
ten met de slikken en schorre ten zuiden en noorden van het plangebied. Indien de keermuur
wordt behouden op de huidige locatie en ingekapseld wordt in een zacht dijklichaam wordt geen
aansluiting gecreëerd met de slikken en schorre aansluitend bij het plangebied. Gezien het eer-
der lokale karakter van deze ontsnipperingsmaatregelen besluiten we hier met een beperkt po-
sitief tot positief (+/++) effect. Indien de ontsnipperingsmaatregelen binnen het voorliggend plan
beperkt blijven tot het landschapspark (behoud huidige ligging waterkering, zonder potentiële
spontane/natuurlijke ontwikkeling van slikken en schorre) besluiten we louter tot een beperkt
positief (+) effect.

7.3.2.3 Verstoring

Ingevolge het voorliggend plan zal er geluidsverstoring optreden als gevolg van de nieuwe ver-
keersstromen ten opzichte van de referentiesituatie van en naar het plangebied. Uit de bepaling
van de geluidscontouren binnen de discipline geluid blijkt dat er ter hoogte van de Zeeschelde
en de waardevolle linkeroever (overzijde van het plangebied) slechts beperkte verschillen optre-
den ten aanzien van de referentiesituatie. De voornaamste verkeersader met verstoringsbron
betreft de N148/Heuvelstraat. Het verkeer op de Nijverheidsstraat draagt slechts in mindere
mate bij tot het geluidsverstoringsklimaat.

Uit de literatuur14 blijkt dat geluidsdrempels voor verstoringsgevoelige vogelsoorten zich rond de
45 dB(A) situeren. Uit de discipline geluid blijkt dat deze geluidsverstoringsgevoelige contour
van 45 dB(A) zich in de referentiesituatie ongeveer op de grens van het plangebied met de Zee-
schelde bevinden15. In de geplande situatie zal de geluidscontour van 45 dB(A) algemeen niet
verder reiken dan de grens van het plangebied met de Zeeschelde. Bij de variant van het woon-
programma zal een slechts een zeer beperkt deel (ca. 0,7 ha) van de Zeeschelde (t.h.v. de Nij-
verheidsstraat) komen te liggen binnen deze verstoringsgevoelige geluidsdrempel van 45
dB(A). De bebouwing uit de deelplannen langs de Zeeschelde (Site Bekaert 3a en Cluster Ar-
menpoort) fungeren als het ware als geluidsscherm ten aanzien van de Zeeschelde.

Rekening houdend met de zeer beperkte verschillen in geluidsverstoring ten opzichte van de
referentiesituatie en de geluidsverstoring ter hoogte van de verstoringsgevoelige gebieden bin-
nen het studiegebied (Zeeschelde en linkeroever) algemeen onder de verstoringsgevoelige
drempel van 45 dB(A) blijven, beschouwen we het effect ingevolge geluidsverstoring als ver-
waarloosbaar (0).

Op heden is nog niet geweten hoe het plangebied qua verlichting wordt ingericht. Daar het plan-
gebied, meer bepaald de Zeeschelde en in de toekomst het landschapspark, van belang zijn als
corridors voor de nachtactieve en Europees beschermde vleermuizen kunnen hier potentieel
aanzienlijk negatieve effecten optreden m.b.t. lichtverstoring. De meeste vleermuissoorten zijn
namelijk lichtmijdend. Om deze vorm van verstoring tot een minimum te beperken worden hier
de volgende noodzakelijke milderende maatregelen opgenomen:

Geen tot enkel de hoogstnoodzakelijke verlichting (in functie van sociale veiligheid) ten aan-
zien van de ecologische structuren
Gebruik van amberkleurige verlichting die minder verstorend werkt voor vleermuizen

14 o.a. Milieurapport Vlaanderen MIRA – Achtergronddocument – Thema hinder: lawaai
15 Hierbij dient opgemerkt dat deze referentiesituatie, een situatie betreft waarbij er ter hoogte van het plangebied geen
bebouwing voorkomt ter hoogte van de Bekaert-site en dit ingevolge de bodemsanering.
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Waar verlichting toegepast wordt, gebruik maken van aangepaste verlichtingstypes:
Het vermijden van rechtstreeks opwaarts gericht licht door steeds maximaal neerwaarts
gerichte verlichting te gebruiken.
Beperken van weerkaatst opwaarts licht door verlichting uitsluitend te richten op de te ver-
lichten plaats (het doelgebied). Hiertoe moet verlichting geselecteerd worden met:

de best passende bundel of best passende combinatie van bundels
de best gedefinieerde bundel met een zeer beperkte nevenbundel
Afscherming en controle van de bundels door diafragma’s, afschermkappen, …

Bij de opstelling rekening houden met volgende principes:
inwaarts verlichten, dit beperkt buitenwaarts verlies en doorstraling;
decentralisatie, gebruiken van meer lichtpunten ipv het hoger kantelen van de bundel;

compartimentering, het te verlichten gebied indelen in vakken die hun licht enkel vanuit de
meest nabije lichtbron ontvangen. én verlichten met betrekkelijk langgolvig licht en een
beperkte verlichtingsintensiteit.

7.3.2.4 Ecotoopwijziging door wijziging van de hydrologie

Binnen de theoretisch berekende invloedssfeer van bronbemaling komen er potentieel een aan-
tal verdrogingsgevoelige ecotopen te liggen. Dit komt aan bod bij de bespreking van de ver-
schillende deelgebieden.

De specifieke opbouw van de leeflaag op de gesaneerde en/of afgedekte bodems, alsook de
specifieke hydro(geo)logie brengt beperkingen met zich mee met betrekking tot de mogelijke
aanplantingen bij de inrichting van het landschapspark. Voor dit aspect verwijzen we naar de
algemene bespreking van de effectgroep ‘ecotoop- en habitatverlies en –creatie’. Anderzijds
sluit de discipline fauna en flora hier aan op de maatregel voor de creatie van een drainage- en
irrigatiesysteem ter bevordering van optimale milieukarakteristieken t.h.v. het landschapspark,
alsook voor de elementen met betrekking tot de specifieke opbouw van de leeflaag (cfr. milde-
rende maatregelen discipline bodem en grondwater).

7.3.2.5 Verontreiniging

Verspreid over het plangebied komen de invasieve exoten Japanse duizendknoop en Reuzen-
balsemien voor. Japanse duizendknoop is een invasieve soort met een enorme groeikracht,
waarbij ze snel de overige vegetaties overwoekerd. De Japanse duizendknoop kent een vege-
tatieve voortplanting, waarbij de kleinste wortelstok kan uitgroeien tot nieuwe struiken. Indien
deze plant niet zorgvuldig verwijderd wordt kan ze een besmetting van het volledige plangebied
inhouden. De uitgegraven teelaarde, waar Japanse duizendknoop op gegroeid heeft, mag niet
zomaar hergebruikt worden.

De Reuzebalsemien groeit op de oevers van de Zeeschelde. Ze spreidt snel uit over een dense
oppervlakte, daar de plant gekenmerkt wordt door een vroege ontkieming en een snelle plan-
tengroei. Zo overschaduwd ze en overwint ze de concurrentie met overige vegetaties. De zaden
verspreiden zich zeer gemakkelijk en ver langs stromende waterlopen.

Deze vorm van ecologische verontreiniging beoordelen we als negatief (--). Bij de milderende
maatregelen wordt verwezen naar de wijze waarop deze planten verwijderd moet worden. In-
dien de nodige aandacht hier naar uit gaat, zijn deze effecten verwaarloosbaar (0). Binnen de
discipline bodem en grondwater werden reeds een aantal aanbevelingen gemaakt met betrek-
king tot de opbouw van de leeflaag op de gesaneerde bodem- en grondwaterverontreinigingen.
Vanuit de discipline fauna en flora worden deze aanbevelingen eveneens onderschreven.
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7.3.3 Effectenbeoordeling ten opzichte van de huidige situatie

Cluster Armenpoort (1) Steenbakkerijstraat (2) Site Bekaert (3a+3b) Terreinprofiel
(variant)

Ecotoop- en
habitat-
inname en -
creatie

Ecologische waarden:
- binnen dit deelgebied komen er volgens de
BWK enkel biologisch minder waardevolle
ecotopen voor
- in de rand van dit deelgebied komt volgens
de BWK slik (ds) en rietland (mr) voor t.h.v.
de Zeescheldeoever en wilgenstruweel (sf-)
t.h.v. de Abdijsite
- uit het terreinbezoek blijkt dat er tussen de
bedrijvensite en de ontsluitingsweg aanplan-
ten van Zomereik, Populier, Berk, Esdoorn,
Spaanse aak, Appelboom, Wilg, Hazelaar en
Prunus, met lokaal ruigtevegetaties van
Brandnetel en Braam voorkomen. Tevens
werd de exoot Japanse duizendknoop er
waargenomen
- sluiten aan op het opgaand groen van de
abdijsite

Beoordeling:
- Het betreft hier slechts een (eventuele)
zeer beperkte inname van biologische waar-
devolle elementen die aansluiten op een
‘groter’ complex. Deze ecotoopinname be-
oordelen we dan ook als verwaarloosbaar tot
beperkt negatief (0/-)
- ecotoopcreatie – cfr. algemene effectbe-
spreking

Aanbevelingen:

Ecologische waarden:
- in de rand van dit deelgebied is een be-
perkt deel op de BWK ingekleurd als biolo-
gisch waardevol, het betreft hier een loof-
houtaanplant (n) van ca. 0,93ha.
- uit het terreinbezoek blijkt dat er aanplant
van Esdoorn, Spaanse aak, Hazelaar,
Acacia, Berk, Wilg en Beuk aanwezig te
zijn
- sluit aan op de groene structuren ten
noorden van het plangebied, hierbij dient
opgemerkt dat deze groenstructuren in de
referentiesituatie minder omvangrijk zijn
dan weergegeven op de BWK

Beoordeling:
- Het betreft hier slechts een zeer beperkte
inname van biologische waardevolle ele-
menten die aansluiten op een ‘groter’ com-
plex. Deze ecotoopinname beoordelen we
dan ook als verwaarloosbaar tot beperkt
negatief (0/-)
- ecotoopcreatie – cfr. algemene effectbe-
spreking

Aanbevelingen:
- Maximale integratie van het opgaand
groen bij de verdere uitwerking op project-
niveau

Ecologische waarden:
- het deelgebied 3a omvat volgens de BWK biologisch minder waar-
devolle ecotopen
- uit het terreinbezoek bleek eveneens dat er nauwelijks ecologisch
waardevolle structuren of elementen voorkomen, met uitzondering
van een solitaire boom
- t.h.v. deelgebied 3b komen echter biologisch waardevolle ecotopen
voor, meer bepaald loofhoutaanplanten (n) met Wilg (sal) en Popu-
lier (pop) van ca. 2,6 ha
- uit het terreinbezoek blijkt dat het hier volwassen aanplanten van
o.a. Wilg, Populier, Esdoorn, Berk, Beuk, Amerikaanse eik, Haze-
laar, Acacia en Prunus betreffen
- langs de Nijverheidsstraat is het plangebied omgeven door een bo-
menrij van Populier (tussen de Schelde en de Kruishoevewijk) en
Plataan (tussen Kruishoevewijk en Heuvelstraat)
- hierbij dienen we op te merken dat een deel van deze groenstruc-
turen potentieel zullen verdwijnen met de sanering van de Bekaert-
site
- sluit aan op de groene structuren ten noorden van het plangebied,
hierbij dient opgemerkt dat deze groenstructuren in de referentiesitu-
atie minder omvangrijk zijn dan weergegeven op de BWK

Beoordeling:
- Daar er binnen deelgebied 3a geen biologisch waardevolle ecoto-
pen of structuren worden ingenomen, kan er besloten worden tot
een verwaarloosbaar (0) effect
- Binnen deelgebied 3b betreft het slechts een relatief beperkte in-
name van biologische waardevolle elementen die aansluiten op een
‘groter’ complex. Deze ecotoopinname beoordelen we dan ook als
beperkt negatief (-). Hierbij dient opgemerkt te worden dat een deel
van deze ecotopen potentieel reeds zullen verdwenen zijn ingevolge

- cfr. algemene
effectbespreking



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 2
Pagina 147 van 224

Cluster Armenpoort (1) Steenbakkerijstraat (2) Site Bekaert (3a+3b) Terreinprofiel
(variant)

- Maximale integratie van het opgaand groen
bij de verdere uitwerking op projectniveau

de sanering van de Bekaert-site. In dit geval kan er besloten worden
met een verwaarloosbaar tot beperkt negatief (0/-) effect.
- ecotoopcreatie – cfr. algemene effectbespreking

Aanbevelingen:
- Maximale integratie van het opgaand groen bij de verdere uitwer-
king op projectniveau. Deze dient afgestemd te worden op de sane-
ring van het terrein

Ecotoopwijzi-
ging door wij-
ziging van de
hydrologie

- Invloedssfeer van bemaling: maximaal 30
m (leeflaag 1 m) à 120 m (leeflaag oplo-
pend)
- geen verdrogingsgevoelige ecotopen bin-
nen de invloedssfeer van bemaling (ver-
waarloosbaar (0))

- Invloedssfeer van bemaling: maximaal
15 m
- geen verdrogingsgevoelige ecotopen bin-
nen de invloedssfeer van bemaling (ver-
waarloosbaar (0))

- Invloedssfeer van bemaling deelgebied 3a: maximaal 30 m (leef-
laag 1 m) à 120 m (leeflaag oplopend)
- Invloedssfeer van bemaling deelgebied 3b: maximaal 15 m
- binnen de theoretisch berekende invloedssfeer van bemaling komt
de vijver ten noorden van het plangebied te liggen, deze ligt echter
hydrogeologisch gescheiden van het voorliggend plan (verwaarloos-
baar (0))

- n.v.t.
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7.3.4 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Onderstaand worden op basis van de milieubeoordeling milderende maatregelen en aanbeve-
lingen geformuleerd. Voor de doorvertaling van deze maatregelen/aanbevelingen wordt verwe-
zen naar hoofdstuk 16.

Milderende maatregelen m.b.t. de effectgroep ‘verstoring’, meer bepaald verstoring ingevolge
verlichting:

Milderende maatregelen uit bodem en water (infiltratieriool) worden onderschreven mbt eco-
toopcreatie
Geen tot de hoogstnoodzakelijke verlichting (bv. ifv sociale veiligheid) ten aanzien van deze
structuren.
Waar verlichting toegepast wordt, gebruik maken van aangepaste verlichtingstypes:

Het vermijden van rechtstreeks opwaarts gericht licht door steeds maximaal neerwaarts
gerichte verlichting te gebruiken.
Gebruik van amberkleurige verlichting die minder verstorend werkt voor vleermuizen
Beperken van weerkaatst opwaarts licht door verlichting uitsluitend te richten op de te ver-
lichten plaats (het doelgebied). Hiertoe moet verlichting geselecteerd worden met:

de best passende bundel of best passende combinatie van bundels
de best gedefinieerde bundel met een zeer beperkte nevenbundel
Afscherming en controle van de bundels door diafragma’s, afschermkappen, …

Bij de opstelling rekening houden met volgende principes:
inwaarts verlichten, dit beperkt buitenwaarts verlies en doorstraling;
decentralisatie, gebruiken van meer lichtpunten ipv het hoger kantelen van de bundel;
compartimentering, het te verlichten gebied indelen in vakken die hun licht enkel vanuit
de meest nabije lichtbron ontvangen.

én verlichten met betrekkelijk langgolvig licht en een beperkte verlichtingsintensiteit

Aanbevelingen m.b.t. de effectgroep ‘verontreiniging’:
de aanwezigheid van de invasieve exoot Japanse duizendknoop vormt een aandachtspunt
bij de aanlegfase van het project:

Deze pestsoort wordt gekenmerkt door een vegetatieve voortplanting. Dit wil zeggen dat
het kleinste stukje van de plant kan uit groeien tot een volwaardige nieuwe plant.
De Japanse duizendknoop is dan ook zeer moeilijk uit te roeien en overwoekerd snel de
overige vegetaties. De uitgegraven teelaarde, waar Japanse duizendknoop op gegroeid
heeft, mag niet zomaar hergebruikt worden. Japanse duizendknoop kan in drie stappen
worden aangepakt: maaien (omstreeks de bloeiperiode, augustus tot september, of meer-
maals) en afvoeren, bedekken en chemisch (glyfosaat bestrijken in verse snoeiwonden of
pas afgesneden stengels). Uitgraven is niet efficiënt en zeer arbeidsintensief.
Een andere mogelijke methode is de afgegraven gronden te laten steriliseren in een
grondreinigingscentrum vooraleer ze te hergebruiken binnen het projectgebied.
Meer informatie over deze plant vind je onder: http://ias.biodiversity.be/species/show/9

de aanwezigheid van de invasieve exoot Reuzenbalsemien vormt een aandachtspunt bij de
aanlegfase van het project:

Voor deze soort is het van belang dat er geen zaden verspreidt worden. De zaden kun-
nen namelijk lang ‘overleven’ vooraleer ze zich gaan vestigen en uitkiemen. Deze plant
dient dan ook voor de bloei afgesneden worden.
Deze plant is relatief gemakkelijk te bestrijden.
Meer informatie over deze plant vind je onder: http://ias.biodiversity.be/species/show/65
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Aanbevelingen in functie van ecotoopcreatie
Om schade aan de afschermende folie (waar aanwezig) naar onderliggende verontreinigin-
gen te voorkomen en vegetaties die bestendig zijn tegen grote schommelingen qua waterbe-
voorrading kan volgend opgaand groen worden ingepland:

Acer campestre (en alle kweekvarianten)
Alnus-soorten en alle Betula-soorten
merendeel van de struiken (bv. Rosa canina, Frangula alnus, Crataegus monogyna, Sam-
bucus nigra, Ligustrum vulgare, e.d.)
Salix spec. (maar geen opgaande soorten)

Bij inname van bos is het bosdecreet van toepassing. Indien meer dan 3ha bos wordt inge-
nomen (ca. 2,6ha deelgebied 3b + ca. 0,93 ha (deelgebied 2) wordt ingenomen zijn de com-
pensatieregelingen conform het bosdecreet van toepassing (compensatie in natura).
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7.3.5 Synthese

Het plangebied omvat (in de referentiesituatie) slechts in beperkte mate ecologische waarden.
Binnen het voorliggend plan ontstaan er een aantal potenties voor ecotoopcreatie en ontsnippe-
ring, met de creatie van een landschapspark en de eventuele ecologische inrichting van de
Scheldeboord (slikken en schorre) bij het eventueel landinwaarts verschuiven van de keermuur.
Indien een beperkte aanwezigheid van een leeflaag t.h.v. het landschapspark brengt dit een
aantal randvoorwaarden met zich mee. Vanuit de discipline fauna en flora worden de randvoor-
waarden zoals opgeworpen binnen de disciplines bodem en grondwater en oppervlaktewater
onderschreven opdat hiervoor optimale milieukarakteristieken aanwezig zijn voor een functio-
neel bruikbare leeflaag. In het voorliggend MER worden een aantal aanbevelingen gemaakt
naar het te gebruiken plantmateriaal, die bestand zijn tegen extreme milieukarakteristieken, als-
ook niet diep wortelen.

In de omgeving van het plangebied komt alsnog enige ecologische waarde voor, met name ter
hoogte van de Zeeschelde (incl. linkeroever) en de vallei van de Benedenvliet. Deze structuren
zijn in hoofdzaak van belang voor diverse vogels en vleermuizen. Op basis van de geluidscon-
touren uit de discipline geluid kan besloten worden dat de geluidsverstoring ingevolge het voor-
liggend plan ten aanzien van deze waardevolle structuren verwaarloosbaar is. Verlichting langs
de Zeeschelde en t.h.v. het landschapspark betreft een aandachtspunt op projectniveau, om
potentiele negatieve effecten ten aanzien van vleermuizen te voorkomen. Hiervoor worden een
aantal milderende maatregelen m.b.t. verlichting in en langs deze zones vooropgesteld.

Bij de aanlegfase vormt de aanwezigheid van de exoten Japanse duizendknoop en Reuzebal-
semien een bijzonder aandachtspunt, om potentiele negatieve effecten er te voorkomen.

Voor de voortoets passende beoordeling wordt verwezen naar hoofdstuk 18.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten van het plan voor milderende maatre-
gelen. Daarnaast wordt een beoordeling opgenomen van het plan inclusief het nemen van de
de milderende maatregelen. Hierbij worden de bovenstaand beschreven milderende maatrege-
len allemaal in beschouwing genomen. De aanbevelingen worden niet mee in rekening ge-
bracht.

Beoordeling voor milderende maatregelen Beoordeling incl pakket aan milderende
maatregelen
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0
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+ tot
+/++

0
0

0 0

Cluster Armenpoort 0/- / / 0 / 0/- / / 0 /
Steenbakkerijstraat 0/- / / 0 / 0/- / / 0 /
Bekaert site - / / 0 / - / / 0 /
Terreinprofiel
variant 1

/ / / / / / / / / /

Terreinprofiel
variant 2

/ / / / / / / / / /
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8  Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en
archeologie

8.1 Afbakening studiegebied

De impact van de realisatie van voorgenomen plan waarbij industriegebied wordt omgezet naar
woongebied, gebied voor wonen en ecologie, parkzone, woonzorgfunctie, … verder wordt ver-
fijnd, beperkt zich niet enkel tot het plangebied zelf. Het studiegebied wordt gedefinieerd als het
gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de effecten van die ingrepen zich manifesteren op
het landschap als erfgoed, dynamisch relatiestelsel en als zintuiglijk waarneembaar verschijn-
sel.

In het kader van de behandeling van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeolo-
gie wordt het studiegebied vooral bepaald door de reikwijdte van de visuele invloedsfeer van de
herbestemming van het plangebied. Indien een landschap deel uit maakt van een grotere enti-
teit of de contextwaarde van het landschap of het bouwkundig erfgoed wijzigt als gevolg van de
realisatie van het plangebied, dan maken de gehele landschappelijke entiteiten en/of de gehele
context deel uit van het studiegebied.

8.2 Beschrijving referentiesituatie

8.2.1 Methodologie

De beschrijving van de referentiesituatie omvat een analyse en evaluatie van de bestaande
landschappelijke structuur in het studiegebied en anderzijds van het geïntegreerd ontwikke-
lingsscenario. De relevante elementen ten aanzien van de discipline landschap, bouwkundig
erfgoed en archeologie in de huidige situatie wordt meer in detail beschreven, terwijl bij de be-
schrijving van de toekomstige situatie na saneringswerken en het ontwikkelingsscenario het ac-
cent ligt op de verschilpunten ten opzichte van de huidige toestand.

Basisgegevens zijn onder meer:
indeling van de landschappen in traditionele landschappen (naar Antrop en Van Damme,
2002);
Landschapsatlas
de inventaris van beschermde landschappen, monumenten en stads- en dorpsgezichten;
de inventaris van het bouwkundig erfgoed;
de Centrale Archeologische Inventaris (CAI);
luchtfoto’s;
topografische kaarten;
historische kaarten;
het ruimtelijk structuurplan provincie Antwerpen;
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Hemiksem en Schelle;
terreinbezoek (05/08/2015)
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Het landschap wordt beschouwd als erfgoed, dynamisch relatiestelsel en zintuiglijk waarneem-
baar verschijnsel. De beschrijving van de referentiesituatie gebeurt op drie schaalniveaus:

Macroschaal
De beschrijving van de referentiesituatie van het landschap op macroschaal houdt een be-
schrijving in van de situering van het gehele gebied volgens de traditionele landschappen
(naar Antrop en Van Damme, 2002). Deze indeling geeft per traditioneel landschap de ka-
rakteristieke landschapstypes op macroniveau weer. Deze beschrijving wordt kort weerge-
geven, gezien de beperkte relevantie tav voorliggend plan.
Mesoschaal
De bespreking van de referentiesituatie van het studiegebied op mesoschaal houdt een ana-
lyse in van de cultuurhistorische kenmerken, structuurelementen en van de perceptieve ele-
menten in de omgeving van het plan. Deze beschrijving gebeurt aan de hand van de land-
schapsatlas, luchtfoto’s, historische kaarten en van eigen terreinbezoek.
Microschaal
De beschrijving op microschaal houdt een beschrijving in van de stedelijke landschapsele-
menten en –componenten van het plangebied zelf. In deze beschrijving wordt onder meer
aandacht besteed aan de positieve en negatieve beelddragers binnen het plangebied.

Daarbij wordt vooral aandacht besteed aan de perceptieve kenmerken:
Relatie met het geheel (aandacht voor samenhang);
Impact op de visuele kenmerken (aandacht voor landschappelijke inpassing).

8.2.2 Beschrijving van de huidige situatie op macroniveau

Het plangebied is grotendeels gelegen in het traditionele landschap ‘Scheldevallei stroomaf-
waarts Gent’ (911020). Het landschap wordt gestructureerd door de Scheldevallei met bedijkte
Schelde en afgesneden meanders en rivierduinen. Het reliëf van de valleiranden is structuurver-
sterkend. Kenmerkend tussen Temse en Antwerpen is het doorbraakdal van de Schelde door-
heen de cuesta van het land van Boom. De zichtbare open ruimten worden gekenmerkt door
sterk gerichte, smalle vergezichten met grote afwisseling.

Het zuidoosten van het plangebied bevindt zich in het traditionele landschap ‘Land van Kontich-
Ranst’ (330060). Het landschap wordt gekenmerkt door hoofdzakelijk een vlakke topografie en
het verstedelijkt weefsel is er sterk structuurbepalend. Gezien slechts een kleine uithoek van
het plangebied is gelegen in dit traditionele landschap, wordt dit voor voorliggend plan minder
relevant geacht.

8.2.3 Beschrijving van de huidige situatie op mesoniveau

8.2.3.1 Cultuurhistorische elementen

In het noorden grenst het plangebied aan de relictzone ‘Polder van Hemiksem en Schelle’
(R10083). Ten zuiden van het plangebied op ca. 160m is de relictzone ‘Kasteeldomeinen Z-ZO
Antwerpen en randgemeenten’ (R10082).
De polder van Hemiksem en Schelle wordt gekenmerkt door industriële verstoring en andere
bebouwingsdruk. Het historische wegenpatroon is er gedeeltelijk verdwenen en de historische
perceelsstructuur is sterk aangetast. Er zijn slechts kleine oppervlakten open ruimte aanwezig
met vaag herkenbare structuren uit het verleden. Het betreffen wel belangrijke ‘groene’ vlekken
in een verstedelijkte omgeving.
De overzijde van de Schelde valt binnen de ankerplaats ‘Polder van Kruibeke, Bazel en Rupel-
monde’ (A40024) en valt samen met de relictzone ‘Scheldevallei van Dendermonde tot Krui-
beke’ (R14001). Deze polder wordt gekenmerkt door een zeer regelmatige percelering met
kleine percelen bos, behalve ter hoogte van Bazel, zeer weinig perceelranden. Het is een open
tot gecompartimenteerd landschap. In de polder liggen verschillende kreken. De dijken, dam-
men en wegen vormen een oud patroon
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De Schelde (L13401) ten westen en de Grote Struisbeek (L10061) ten zuiden van het plange-
bied, betreffen lijnrelicten volgens de landschapsatlas.

Ten zuiden van het plangebied is het puntrelict (P10452), bouwkundig erfgoed (ID13117)
en beschermd monument (OA001036) ‘Voormalige Sint-Bernardusabdij’ gelegen op ca.
125 m. Daarnaast is de ‘voormalige toegangspoort tot de Sint-Bernardusabdij’ in de Nijver-
heidsstraat, gelegen langs de rand van het plangebied, beschermd als monument
(OA002369).

Sint-Bernardusabdij

Langs de noordoostelijke hoek van het plangebied zijn enkele arbeiderswoningen in de Heuvel-
straat opgenomen in de Inventaris bouwkundig erfgoed. Het gaat om een ‘reeks van 10 ar-
beiderswoningen’ (ID 13128), Heuvelstraat 122-140, die deels bewaard zouden zijn. Intussen
zijn deze woningen echter verdwenen en vervangen door een parking. De ‘drie arbeiderswonin-
gen’ (ID 13157) in de Steenbakkerijstraat 1-5, binnen het plangebied, zijn wel bewaard.
Het gaat om arbeiderswoningen van circa 1900. Intussen is voor deze woningen reeds een
sloopvergunning afgeleverd.
Aan de overzijde van de Steenbakkerijstraat (2-12), buiten het plangebied, zijn een ‘reeks van 6
arbeiderswoningen’ (ID 13158) opgenomen in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Deze zijn
deels bewaard (slechts een 2 tal blijven over). In de Heuvelstraat 116-118, zijn dan nog eens
‘twee arbeiderswoningen’ (ID 13127) opgenomen in de inventaris. Deze twee woningen zijn be-
waard en dateren uit vierde kwart 19de eeuw.
Ten noorden van het plangebied op ca. 350m is het beschermd dorpsgezicht ‘Callebeek:
woonkern aan het veer’ (OA002369) gelegen.

De Scheldeboord in Hemiksem heeft in de periode 16de, 19de en begin 20ste eeuw een grondige
transformatie ondergaan. Tijdens de Romeinse periode werd reeds aan kleiontginning gedaan.
In de 13de eeuw vestigden de Sint-Bernardusmonniken van Hemiksem in het gebied en werd de
abdij gebouwd. De kleiontginning breidde hierdoor uit en ontstond de steenbakkerijnijverheid in
het gebied.
In de 16de eeuw dienden in de stad Antwerpen de (onbrandbare) woningen verplicht in steen
worden opgetrokken. Hierdoor vond vanaf het midden van de 16de eeuw een echte doorbraak
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van de steenbakkerij plaats. De groei van deze nijverheid wijzigde grondig het beboste land-
schap. Het bos werd gerooid en het hout werd gebruikt als brandstof voor de steenbakkerijnij-
verheid. Daarnaast zorgden de kleiputten voor een geschonden landschap.
De kleiputten werden vanaf de Schelde landinwaarts afgegraven. Vanaf de 17de eeuw bepaal-
den de bouw van kasteeldomeinen (Terlocht, Heemsdaal, Hoog-Poorte, Brackegem) sterk de
perceptieve kenmerken van het landschap in de Scheldeboord.

Op de Ferrariskaart is de Sint-Bernardus ab-
dij duidelijk herkenbaar. Rond de abdij is
een tuin aangelegd met herkenbare gestruc-
tureerde patronen. Ten noorden van de ab-
dij (huidige Bekaertsite) is voornamelijk ak-
kerland aanwezig met perceelsrandbegroei-
ing. De wegen in het plangebied zijn haaks
op de Schelde ingepland en sluiten aan op
de Heuvelstraat. De Scheldestraat en de Nij-
verheidsstraat zijn nog steeds gelegen zoals
in de 18de eeuw.

Op de Ferrariskaart zijn nog bosfragmenten
in het plangebied aanwezig. Langs de Heu-
velstraat is nog geen bewoning aanwezig.
De bewoning van Hemiksem bevindt zich in
de 18de eeuw ten noordoosten van het plan-
gebied. Op de Ferrariskaart is de talud, als
ontginningsgrens, herkenbaar.

Uittreksel Ferrariskaart (ca. 1775)

Op de Atlas der buurtwegen zijn de
buurtwegen die het plangebied
doorkruisen ingetekend. Buurtweg
nr. 12 loopt ter hoogte van de hui-
dige Nijverheidsstraat.

Vanaf de Heuvelstraat naar de
Schelde toe, liep ten noorden van
de Nijverheidsstraat, dwars door
het plangebied en de huidige infra-
structuur heen, de buurtweg nr. 17.
Deze buurtweg wordt aangeduid in
de altas der buurtwegen, maar
heeft in realiteit nooit bestaan (cfr.
gemeente).

Uittreksel Atlas der buurtwegen (1841)
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Op het einde van de 19de eeuw werd de’
ontginningsgrens’ bereikt.
Op de Vandermaelenkaart is de ontgin-
ningsgrens duidelijk al meer landinwaarts
gelegen in vergelijking met de situatie eind
18de eeuw (Ferraris). De 17de eeuwse lust-
hoven zijn nog steeds aanwezig in het land-
schap.
De ontginningen botsten op de bebouwing
op de hoger gelegen gedeelten parallel aan
de Schelde ter hoogte van de as van de
Heuvelstraat.

Uittreksel kaart Vandermaelen (ca. 1856)

Tegen het eind van de 19de eeuw trokken de steenbakkerijen weg uit de streek en de eerste
chemische industrie, waaronder Bekaert, vestigde zich in de lege kleiputten. De Scheldeboord
werd ingevuld door de uitbreiding van industriële activiteiten. Vanaf de jaren ’30 van de 20ste

eeuw ontstond de metaalindustrie. Hierdoor werden ook de arbeiderswoningen gebouwd in de
omgeving van de industrie en dit ter hoogte van de Heuvelstraat. Vanaf de jaren ’60 werden en-
kele kleiputten opnieuw opgevuld met industrieel en huishoudelijk afval.

Gezien de activiteiten van Bekaert slechts recentelijk werden stopgezet bleef de oude kleiput
onaangeroerd. Dit verklaart de lagere ligging van de site ten opzichte van de Heuvelstraat.

De Scheldeboord wordt gekenmerkt door een gefragmenteerd cuesta-landschap dat is ontstaan
door de nabestemming van de historische kleiontginningen. De gehele Scheldeboord betreft
een sterk verstoord landschap, waarbij de oude kleiputten na de ontginningen zijn overgeno-
men door de natuur. Vanaf de jaren ’90 groeide de natuurlijke vegetatie uit tot een jong bos. Dit
verklaart deels het gefragmenteerd landschappelijk beeld. De Bekaert site is ontwikkeld in zulke
oude kleiput, wat de lagere ligging ten opzichte van de Heuvelstraat verklaart.
Door de opeenvolging van verschillende oude kleiputten, volgestorte putten, genivelleerde ter-
reinen, taluds van afdalende straten wordt een gefragmenteerd cuesta-landschap gecreëerd
langsheen de Scheldeboord. Het gebied wordt enigszins gestructureerd door de afdalende we-
gen tot de Schelde.

De centraal archeologische inventaris maakt melding van enkele archeologische vindplaat-
sen in de onmiddellijke omgeving van het plangebied.
Het betreft ten zuiden van het plangebied relicten van de oude abdijsite (ID105135) uit de late
Middeleeuwen. In de abdijkerk zelf werden opgravingen verricht in 1990. In de noordoostelijke
hoek van het domein werd een opgraving uitgevoerd in 2012 met de vondst van mogelijk res-
tanten van 1 van de bijgebouwen van de abdij (ID 160531).
Langsheen de Callebeekstraat zijn aan de Scheldeboord relicten teruggevonden van het veer-
huis uit de 16de eeuw (ID110007).
Aan de overzijde van de Schelde werden op basis van opgravingen in 2011 enkele vondsten-
concentraties gedaan van onder andere aardewerk, organisch en lithisch materiaal uit het Me-
solithicum (ID 159228).
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Het studiegebied omvat bijgevolg een aantal gekende archeologische waarden, met voorname-
lijk resten de (volle en late) middeleeuwen tot nieuwste tijd.

Ten noorden van het plangebied zijn relicten van een alleen-
staand lusthof ‘Kasteel van Brakegem’ (ID164096) teruggevon-
den.
Op de Ferrariskaart is het lusthof herkenbaar met rondom een
gracht.

Uittreksel Centraal Archeologische Inventaris

8.2.3.2 Structuurbepalende elementen

Het landschap van het studiegebied op mesoniveau wordt gestructureerd door onder meer vol-
gende landschappelijke elementen (landschapskenmerkenkaart):

Industriezone verbonden met de Schelde (Bekaertsite);
De Schelde;
Spoorweg Antwerpen-Puurs;
Kasteelpark en domein (Hemiksemhof);
Voormalige Sint-Bernardusabdij;

8.2.4 Beschrijving van de huidige situatie op microniveau

Het plangebied wordt in het westen begrensd door de Schelde, in het noorden door de groene
zone van de Callebeek, in het oosten door de Heuvelstraat en het zuiden de Sint-Bernardusab-
dij. Ten westen, aan de overzijde van de Schelde is het gecontroleerd overstromingsgebied
Kruibeke-Bazel gelegen.

De geografische opbouw van het gebied heeft een grote invloed op de huidige landschappelijke
structuur en beleving van het plangebied.



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 2
Pagina 157 van 224

De zone aan de Heuvelstraat is hoger gelegen dan het vlakke terrein tussen de voet van de
cuesta en de Schelde. Het grootste deel van de site sluit aan op het dijkniveau van de
Schelde. De Sint-Bernardusabdij is toegankelijk via de Nijverheidsstraat. Deze weg volgt de
helling vanaf de Schelde naar de Heuvelstraat en wordt begrensd door de oude abdijmuur.
Ter hoogte van de cuesta is op vandaag, in het oostelijke deel van het plangebied, groen
aanwezig op de site.

In het noorden sluit het terrein aan op de oude stortplaats dewelke eveneens is gelegen in een
oude kleiput. Dit gebied is intussen reeds in ontwikkelingen (zie algemeen deel ‘RUP schede-
boord Hemiksem’). Zo is een eerste appartementsgebouw van het project Hemixveer reeds op-
gericht.

De industriële ontwikkeling van het de site werd sterk bepaald door de historische kleiontgin-
ningen en de ontstane topografie. De bedrijfsgebouwen zijn in de kleiput en dus lager gele-
gen ten opzichte van de Heuvelstraat. Een aantal van deze bedrijfsgebouwen, waaronder de
bakstenen loodsen uit de periode van de steenbakkerij, getuigen van een zekere industriële
waarde. De gebouwen zijn gelegen tot aan de steilrand. De steilrand is begroeid en vormt
een groene overgang tot het verstedelijkt landschap van Hemiksem.

Lintbebouwing langs Heuvelstraat arbeiderswoningen opgenomen in de bouwkundige in-
ventaris (Steenbakkerijstraat)
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Sint-Bernardusabdij Beschermde toegangspoort abdij

Loodsen ter hoogte van Bekaert site Industriële bebouwing ter hoogte van cluster Armenpoort

Appartementsgebouw ter hoogte van projectontwikkeling
Hemixveer

Zicht op Schelde en polder aan overzijde van
plangebied

Fotoreeks terreinbezoek op 05/08/2015

8.2.5 Beschrijving toekomstige situatie na saneringswerken

De toekomstige situatie na saneringswerken houdt in dat het deelgebied Bekaert is gesaneerd,
waarbij de gebouwen op het terrein zijn gesloopt. De sloopvergunning werd reeds afgeleverd
(16/03/2015). Het deelgebied (3a) wordt in de referentiesituatie bijgevolg gekenmerkt door een
braakliggend terrein. De aanwezigheid van vegetatie zal afhankelijk zijn van het uiteindelijke bo-
demsaneringsproject (cfr. discipline bodem en grondwater) en maakt geen onderdeel uit van
het voorliggend plan. De overige elementen zijn gelijkaardig aan de huidige situatie te beschrij-
ven.
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8.3 Effectbespreking en –beoordeling

8.3.1 Methodologie

De effecten op het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden beschreven en be-
oordeeld volgens volgende effectengroepen:

Wijzigingen landschappelijke structuren en relaties
Wijziging erfgoedwaarde
Wijziging perceptieve kenmerken (en belevingswaarde)

De milieueffecten worden beoordeeld per effectgroep volgens onderstaande significantiekaders.
Of een effect al dan niet aanzienlijk is, wordt nagegaan aan de hand van diverse criteria. Deze
criteria verschillen naargelang de effectgroep. Hierna volgen de criteria per effectgroep. De
volgorde van opsomming geeft geen indicatie van het belang van de criteria.

Voor elke effectgroep wordt steeds rekening gehouden met volgende algemene criteria:
grootte van de impact van het effect (‘werkingsgebied’);
duur van het effect.

Binnen de effectenbeoordeling worden eerst per effectengroep de algemene effecten van het
plan die niet onderscheidend zijn voor de verschillende scenario’s en varianten beoordeeld.
Daarna worden de inrichtingsalternatieven en varianten per effectengroep onderling beoor-
deeld, gezien voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie onderschei-
dende effecten worden verwacht ten aanzien van het bouwkundig erfgoed en de relictzone.

8.3.2 Effectengroep wijziging landschappelijke structuren en relaties

Het effect op de landschappelijke structuren en relaties betreft de impact op de samenhang
van waardevolle structuren en relaties. Hierbij gaat zowel aandacht uit naar de horizontale rela-
ties als de verticale relaties. Om de significantie te bepalen wordt o.a. rekening gehouden met:

graad (omvang en duurtijd) van verandering;
mate van samenhang;
mate van versnippering.

Hiervoor wordt volgend significantiekader vooropgesteld:

Effect Significantie
Globaal herstel of opwaardering van waardevolle landschappelijke elementen, structuren of rela-
ties

+++

Lokaal herstel of opwaardering van waardevolle landschappelijke elementen, structuren of rela-
ties of globaal herstel of opwaardering minder waardevolle landschappelijke structuren, elemen-
ten of relaties

++

Lokaal herstel of opwaardering van landschapselementen, structuur en –relaties +
Geen impact op samenhang of verstoring van landschappelijke structuur en relaties 0
Beperkte, lokale verstoring of versnippering van landschapselementen, -structuur en –relaties of
beperkte verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties

-

Vrij beperkte verstoring of versnippering van waardevolle landschapselementen, -structuren of -
relaties of een sterke, globale verstoring van reeds aangetaste structuren of relaties

--

Verstoring of versnippering van waardevolle elementen, structuren of relaties ---
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8.3.3 Effectengroep wijziging erfgoedwaarde

De effecten op erfgoedwaarde betreffen effecten op de aanwezige relictzones, ankerplaatsen,
punt- en lijnrelicten, op het landschap als historisch- ecologisch erfgoed en op het aanwezige
archeologisch erfgoed. In deze beoordeling dienen de waarden en typische kenmerken van het
landschap als toetsingskader. De impact op het landschap als natuurlijk erfgoed wordt bespro-
ken in de discipline fauna en flora.

Enkele parameters om de significantie t.a.v. erfgoedwaarde in te schatten zijn:
graad van bescherming (aanduiding als monument/landschap, selectie als relict, …);
typologie en aard;
ouderdom;
zeldzaamheid;
gaafheid (bewaard in goede staat);
representativiteit.

Er gaat niet enkel aandacht uit naar de effectieve waarde van het erfgoed op zich maar even-
eens naar de mogelijke aantasting van de context of de ensemblewaarde van het erfgoed. Een
onderscheid wordt gemaakt in zeer waardevol, waardevol, matig waardevol en weinig waarde-
vol erfgoed. Daarnaast wordt ook in de grootteorde van de impact een rangorde opgesteld.

Waardering van het erfgoed
Zeer waardevol
- Beschermd erfgoed; opgenomen als te beschermen erfgoed
- Ankerplaats, erfgoedlandschap
- Gaaf, zeer kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap
Waardevol
- Relictzone
- Site met hoge archeologische potentie
- Beperkt aangetast, kenmerkend/streekeigen landschapselement, bijzonder landschap
- lijnrelict, puntrelict
- Inventaris bouwkundig erfgoed
Matig waardevol
- beperkt aangetast, matig kenmerkend/streekeigen landschapselement of landschap
- site met gemiddelde tot lage archeologische potentie
Weinig waardevol
- overige
- structureel aangetast
- nieuw landschap

Grootteorde van de impact
Hoog
Volledig verdwijnen of gedeeltelijke aantasting met sterke schade aan de betekenisvolle elementen of structurele
aantasting van de context- en/of ensemblewaarde of sterke versnijding
Matig
Gedeeltelijk verdwijnen met matige schade aan de betekenisvolle elementen of relatie beperkte aantasting van de
context- en/of ensemblewaarde of beperkte versnijding
Klein
Gedeeltelijk verdwijnen met behoud van de betekenisvolle elementen of minimale aantasting van de context- en/of
ensemblewaarde of minimale versnijding; tijdelijke impact
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Een combinatie van bovenstaande, resulteert in volgend significantiekader:

De effecten ten aanzien van het archeologisch erfgoed kunnen beoordeeld worden aan de hand
van de al dan niet aanwezig zijn van gekend archeologisch materiaal, de graad van verstoring
van de oppervlakkige bodem en de bodemkenmerken zelf. De aanwezigheid van gekend arche-
ologisch materiaal is echter een dubieuze factor. Zo werden volgens de centrale archeologische
inventaris ter hoogte van het plangebied geen archeologische vondsten gemeld. Dit wil echter
niet zeggen dat er geen archeologisch erfgoed in de bodem aanwezig is. De gekende vindplaat-
sen vertegenwoordigen namelijk slechts een fractie van de totale hoeveelheid erfgoed die in de
bodem aanwezig is.
Verharde, bebouwde, opgehoogde, geërodeerde of vergraven bodems zijn verstoorde en verg-
raven bodems. Voor dit type bodems worden de effecten t.a.v. het archeologisch erfgoed als te
verwaarlozen of beperkt negatief beschouwd.

Onder onverstoorde bodems worden niet opgehoogde bodems in landbouw of natuurlijk gebruik
beschouwd. Bij onverstoorde bodems worden de grootste effecten tav archeologisch erfgoed
verwacht. De impact is uiteraard ook afhankelijk van het type (bodemcompactie, bemaling, ver-
gravingen, …), duur en omvang van de ingreep en van de bodemkenmerken zelf. Algemeen
gesteld zal de impact groter zijn bij effectieve vergraving in de bodem, gezien het potentiële ar-
cheologische erfgoed hierbij direct en fysiek wordt aangetast. Bij bodemcompactie en bemaling
is de impact eerder indirect met mogelijke degradatie of deformatie tot gevolg.

Ten aanzien van archeologie wordt volgend significatiekader als leidraad gehanteerd:

8.3.4 Effectengroep wijziging perceptieve kenmerken (en belevingswaarde)

Verstoring van perceptieve kwaliteiten en de belevingswaarde ontstaan door auditieve en
visuele verstoring en het minder toegankelijk worden van het landschap. Anderzijds kunnen vi-
sueel aantrekkelijke nieuwe elementen een opwaardering van het landschap betreffen. Vol-
gende elementen bepalen de significantie voor deze effectengroep:

relatie met de context (samenhang);
inpasbaarheid in het landschap;
variatie en contrast;
herkenbaarheid (oriëntatie, identiteit, schaal, openheid);
gaafheid, zorg, netheid;
gebruiksmogelijkheden;
algemene sfeer.

Waarde Negatieve/Positieve impact
Hoog Matig Klein

Zeer waardevol ---/+++ ---/+++ --/++
Waardevol ---/+++ --/++ -/+
Matig waardevol --/++ -/+ 0
Weinig waardevol -/+ 0 0

Wijziging erfgoedwaarde – archeologie Significantie
Volledig verstoorde en vergraven bodem / geen impact op de bodem 0
Verstoorde en vergraven bodem / beperkte compactie of bemaling -
Beperkt verstoorde en/of vergraven bodem / belangrijke compactie of bemaling, beperkte ver-
graving

--

Onverstoorde bodem / belangrijke vergraving ---
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Effect Significantie
Belangrijke en globale meerwaarde voor perceptieve kenmerken, waardevolle positieve beelddra-
gers

+++

Belangrijke lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken ++
Zeer lokale meerwaarde voor perceptieve kenmerken +
Geen impact op perceptieve kenmerken of zeer beperkte impact op reeds sterk aangetaste ken-
merken

0

Beperkte aantasting van perceptieve kenmerken -
Belangrijke lokale aantasting van perceptieve kenmerken --
Belangrijke en globale aantasting van perceptieve kenmerken ---

8.3.4.1 Relevantie effectgroepen

In onderstaande tabel wordt aangegeven welke effectgroepen relevant zijn voor de verschil-
lende onderzoeksvragen.

Algemene
effecten

Cluster
Armenpoort (1)

Steenbakke-
rijstraat (2)

Site Bekaert
(3a+3b)

Terreinprofiel
(variant)

Wijzigingen landschappelijke
structuren en relaties

X X X X X

Wijziging erfgoedwaarde X X (X)
Wijziging perceptieve kenmer-
ken (en belevingswaarde)

X X (X) X X

8.3.5 Algemene effectbeoordeling

8.3.5.1 Wijziging landschappelijke structuur en relaties

Het plan biedt in het algemeen kansen om het stedelijke/industriële landschap in het plangebied
en de onmiddellijke omgeving een nieuwe identiteit te geven. Hoewel industriële activiteiten ei-
gen zijn aan deze zone langs de Schelde, is de huidige industriële site hier landschappelijk niet
optimaal gesitueerd. In het zuiden sluit het plangebied immers aan op de structuurbepalende
Sint-Bernardusabdij en de groenzone rond de Benedenvliet, en in het noorden op de groenzone
rondom Callebeek. Het planelement vormt eigenlijk de zuidelijke grens van het industrielint
langs de Schelde. Door de tussenliggende groenzones en perifere ligging binnen het industrie-
lint is de landschappelijke relatie met andere industriële landschappen langsheen de Schelde
eerder zwak. De nieuwe invulling met stedelijke functies zal resulteren in een beter landschap-
pelijk geheel met het omliggende stedelijke landschap in het oosten. Het landschapspark cen-
traal door het plangebied zal resulteren in een landschappelijke verbinding tussen de land-
schappen met natuur- en erfgoedwaarden ten het noorden en zuiden van het plangebied. Het
concept van het plan sluit aan bij de ontwikkelingen in het noorden, zijnde het project Hemix-
veer, waarbij eveneens centraal een ecologische groene zone is voorzien met zone voor be-
bouwing langs beide kanten. Aanbevolen wordt om de nodige afstemming inzake ontwerp
(bouwhoogte, vormgeving) te voorzien tussen beide ontwikkelingen.

Op die manier wordt enerzijds een oost-west verbinding gecreëerd, waarbij een connectie wordt
gemaakt tussen het stedelijke landschap en de Schelde, anderzijds wordt een noord-zuid ver-
binding tussen de landschappelijke- en natuurwaarden in de omgeving gecreëerd. Deze land-
schappelijke noord-zuidverbinding zal nog worden versterkt indien de bestaande keermuur
meer landinwaarts wordt verplaatst, zodat spontaan slikken en schorren kunnen ontstaan die
aansluiten bij bestaande slikken en schorren. Indien de keermuur blijft behouden op de huidige
locatie wordt deze noord-zuidverbinding niet versterkt. Daarnaast biedt het plan een opportuni-
teit om de historische verbinding via de buurt- en voetweg opnieuw te voorzien in het gebied.
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De herinrichting zorgt bijgevolg voor een meer samenhangend geheel van het plangebied met
de omliggende functies, ontwikkelingen en landschappelijke waarden. Dit wordt weergegeven
op onderstaande figuur.

Deze versterking van de landschappelijke structuur en creatie van nieuwe verbindingen kan als
beperkt positief tot positief (+/++) beoordeeld worden.

8.3.5.2 Wijziging erfgoedwaarde

In de omgeving van het plangebied zijn enkele elementen met erfgoedwaard gelegen. In het
noorden en verder aan het zuiden sluit het plangebied aan bij de relictzone ‘Polder van Hemik-
sem en Schelle’. Dit betreffen groene vlekken binnen het poldergebied die verstoord worden
door de industrie en bebouwing. Door het plan wordt meer groene ruimte gecreëerd onder de
vorm van een landschapspark die de verbinding vormt tussen de delen van de relictzone en de
beschermde Sint-Bernardusabdij.
De impact op deze en andere erfgoedelementen wordt meer in detail besproken bij de verschil-
lende deelgebieden.

Naast de gekende bovengrondse erfgoedwaarden kan er ook impact optreden op mogelijk aan-
wezig bodemerfgoed. Indirecte aantasting van het bodemerfgoed ontstaat door verandering van
de hydrologische condities (zoals bemaling, zie hoger), compactie of gewijzigd bodemgebruik.
Ten aanzien van archeologie wordt opgemerkt dat naast het eventuele gekende archeologische
erfgoed er nog heel wat ongekend archeologisch erfgoed in de ondergrond aanwezig is. Bij ver-
gravingen is er dus steeds een kans dat ongekend archeologisch erfgoed wordt aangetast of
vernietigd. Gezien het merendeel van het plangebied voor een groot deel werd afgegraven
(kleiputten) of de bodem reeds verstoord is door aanwezige bebouwing en verharding en de sa-
nering wordt er in het algemeen geen impact verwacht op archeologisch erfgoed. Dit verschilt
echter naargelang de zone in het plangebied en wordt bij de bespreking van de verschillende
deelgebieden en varianten meer in detail bekeken.
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8.3.5.3 Wijziging perceptieve kenmerken en belevingswaarde

Het plan, met de invulling van wonen, zorgfunctie, ondersteunende voorzieningen, kantoor-ach-
tigen en groen zal een wijziging betekenen van de perceptieve kenmerken en belevingswaarde
van het industriële landschap van het plangebied en de omgeving.
De huidige intrinsieke belevingswaarde op de site zelf kan als laag worden beschreven. De Be-
kaert site bestaat op vandaag uit verlaten terrein met industriële gebouwen en betonelementen.
Door de sanering zullen de gebouwen zijn gesloopt en zal het deelgebied een braakliggend ter-
rein zijn (sloopvergunning reeds afgeleverd). Daarnaast zijn binnen het plangebied nog gebou-
wen en elementen aanwezig die refereren naar de periode voordat Bekaert zijn industriële acti-
viteiten op het terrein had. Op het terrein zijn de verschillende landschappelijke lagen (steen-
bakkerijactiviteiten – Bekaert) leesbaar in het landschap. Ook de gebouwen aanwezig op het
deelgebied thv de Armenpoort refereert naar het industriële verleden van de site.
De realisatie van het plan zal door de realisatie van nieuwe stedelijke functies een nieuwe land-
schappelijke laag in het plangebied introduceren.

Gezien de eerder lage belevingswaarde van de gesaneerde industriële site zal het plan een po-
sitieve impact hebben op de belevingswaarde van het plangebied en de omgeving.
Het landschap zal aantrekkelijker worden door de integratie van een landschapspark die de ver-
binding maakt tussen noord en zuid, en door de creatie van verbindingen naar de Schelde
waardoor deze meer bij het landschap betrokken wordt, waardoor een nieuwe landschappelijke
samenhang ontstaat.
De impact op de perceptieve kenmerken en belevingswaarde kan algemeen als positief (++)
beoordeeld worden. De impact zal echter afhankelijk zijn van de specifieke  invulling, ontwerp
en architectuur van het plan. Dit komt meer in detail aan bod bij de bespreking van de verschil-
lende deelgebieden.
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8.3.6 Effectenbeoordeling ten opzichte van de huidige situatie

Cluster Armenpoort (1) Steenbakkerijstraat (2) Site Bekaert (3a+3b) Terreinprofiel (variant)
Wijzigingen
landschap-
pelijke struc-
turen en rela-
ties

Het betreft een klein ingesloten zone
tussen het domein van de abdij en
de Schelde die in de huidige situatie
reeds bebouwd is, maar een eerder
rommelige interne structuur heeft.
De bestaande weinig waardevolle
bebouwing zal grotendeels afgebro-
ken worden. Door een nieuwe invul-
ling, met bebouwing die meer een
geheel vormt en de relatie met de
omgeving (abdijsite en Schelde) ver-
sterkt, zal de landschappelijke struc-
tuur versterkt en opgewaardeerd
worden.

Beoordeling; beperkt positief (+)

Aanbevelingen
(groen)buffering naar zuidelijke ge-
legen Benedenvliet
Gebouwen afstemmen op- en in
aansluiting bij ontwikkeling overige
site Bekaert
Behoud en integratie industriële ge-
bouwen (de gebouwen die het
meest aansluiten bij de abdijsite)
Behoud van doorsteken tussen
deelplan en abdijsite en creëren van
open groene verbindingen naar de
Schelde om relatie tussen abdijsite
en Schelde te versterken.

Dit betreft een kleine zone aanslui-
tend bij het bouwlint langs de N148.
In de huidige situatie is deze zone
eerder rommelig en weinig gestruc-
tureerd door de aanwezigheid van
enkele parkings en braakliggende
zones. Met een nieuwe invulling zo-
als voorzien in het plan, zeker in
aansluiting bij het deelgebied 3a, zal
er een versterking zijn van het ste-
delijke landschap en het woonlint
langs de N148.

Beoordeling; beperkt positief (+)

Aanbevelingen
Inzake bouwhoogte wordt aanbevo-
len dit af te stemmen op de aanwe-
zige en omliggende gebouwen

Algemene opwaardering gesaneerde
braakliggende voormalige industriële
site
Versterking van de stedelijke land-
schappelijke structuur grenzend aan
de kern van Hemiksem en relatie met
de Schelde
De creatie van een verbinding tussen
natuurlijke en landschappelijk waarde-
volle structuren van abdijsite en
groene omgeving van de Benedenvliet
in het zuiden en groenzone rondom
Callebeek in het noorden.
Opportuniteit om de buurtweg nr. 17 te
herstellen en als doorsteek/verbinding
te voorzien tussen de Heuvelstraat en
de Schelde.
Inrichting landschapspark als gestruc-
tureerd groenelement, die de verbin-
ding met omringend groen versterkt.
De creatie van de ecologische corridor
langs de Schelde zorgt voor een door-
trekking van de natuurlijke over noord-
waarts en versterkt zo de relatie met
de omgeving en met de Schelde.
Door het behoud van het historische
terreinprofiel blijven de verschillende
landschappelijke lagen min of meer
leesbaar. Verticale landschappelijke
structuur blijft behouden.

Variant 2: ophoging maaiveldniveau
zorgt enerzijds voor een zeker her-
stel van het terreinniveau en land-
schappelijke verticale structuur van
voor de kleiontginningen, maar zorgt
er anderzijds voor dat de later ont-
wikkelde lagen, die grotendeels het
huidige landschap vorm hebben ge-
geven, worden weggeveegd en be-
tekent dus eerder een verlies aan
landschappelijke structuur. De wijzi-
ging van terreinprofiel zorgt voor
een aanzienlijke wijziging van de
verticale landschappelijke structuur.

Beoordeling: negatief (--).
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Geen concrete onderscheidende effec-
ten naar beoordeling tussen basispro-
gramma en variant programma.

Beoordeling: beperkt positief tot positief
(+/++)

Aanbeveling:
Maximaal behoud van bomenrij en
muur (accordeert met muur rondom
abdijsite) langs Nijverheidsstraat
Inrichting landschapspark in afstem-
ming met groen in de omgeving
Afstemming met noordelijke ontwikke-
lingen Hemixveer inzake ontwerp,
bouwhoogte, …
bouwhoogte gebouwen in lager gele-
gen deel afstemmen op grondniveau
Heuvelstraat, zoals in huidige situatie
Groene verbindingen van landschaps-
park naar landschappelijke dijk langs
de Schelde voorzien (dmv bijvoorbeeld
doorsteken tussen wooncomplexen)

Wijziging
erfgoed-
waarde

Het deelplan grenst in het noordoos-
ten aan het beschermd monument
‘Nijverheidsstraat: vml. toegangs-
poort tot de St.-Bernardusabdij’, en
in het oosten aan het domein met de
beschermde abdij. Deze be-
schermde poort blijft behouden. De
poort komt in de huidige situatie wei-
nig tot zijn recht door de naastgele-
gen industriegebouwen en de vele
betonelementen. De impact van het

In de omgeving van dit deelplan zijn
enkele gebouwen opgenomen in de
inventaris van het bouwkundig erf-
goed. Verschillende gebouwen die
oorspronkelijk waren opgenomen in
de inventaris zijn intussen reeds ge-
sloopt. Binnen het plangebied blij-
ven enkel de drie arbeidswoningen
langs de Steenbakkerijstraat over.
Door het verdwijnen van de andere
arbeiderswoningen en invulling met

Door de inrichting van het landschaps-
park wordt de ligging van de zuidelijk
gelegen abdijsite versterkt en meer ge-
ïntegreerd in de omgeving.
De nieuwe gebouwen kunnen een vi-
suele impact hebben op de abdijsite.
Hiervoor is afstemming nodig inzake
hoogte en/of architecturale uitwerking.

Variant 2 terreinprofiel: Er wordt
geen aanzienlijke impact verwacht
van het verhogen van het terrein op
het aanwezige erfgoed. Enkel vanuit
de zuidelijke gelegen abdijsite kan
de verhoging effecten hebben op de
belevingswaarde vanaf de abdijsite.
Hiervoor is afstemming nodig inzake
inrichting, hoogte en/of architectu-
rale uitwerking.
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plan op deze beschermde monu-
menten zal afhankelijk zijn van het
ontwerp, architectuur en bouw-
hoogte van de gebouwen. Indien
geen rekening wordt gehouden met
het beschermd monument zijn de ef-
fecten als negatief te beoordelen
Vermoedelijk beperkte impact op ar-
cheologisch erfgoed door groten-
deels verstoorde bodem (verharding
bedrijvigheid). Indien vergraving die-
per gaat dan huidige verstoorde bo-
dem kan er wel een significant ne-
gatief effect ontstaan op het moge-
lijk aanwezige archeologische erf-
goed (mogelijke resten in relatie tot
abdijsite)

Beoordeling: negatief (--)

Milderende maatregel:
de geplande nieuwbouw dient afge-
stemd te worden op het beschermd
monument en gebouwen met erf-
goedwaarde, zoals bijvoorbeeld
geen hoge bebouwing direct aan-
sluitend aan het poortgebouw en de
bouwhoogte afstemmen op de zicht-
baarheid vanuit het domein van de
abdij. Bij voorkeur worden de ge-
bouwen die het dichtst aansluiten bij
de abdijsite, met een zeker industri-
ele waarde, behouden en geïnte-
greerd in het plan. Gedurende de
aanlegfase dient uiteraard rekening

open parking of braakliggend terrein
is veel van de oorspronkelijke con-
textwaarde reeds verdwenen. Voor
deze woningen is overigens reeds
een sloopvergunning afgeleverd
waardoor de impact te verwaarlozen
is.
Verwaarloosbare impact op archeo-
logisch erfgoed door grotendeels
verstoorde bodem (bebouwing/ver-
harding)

Beoordeling: verwaarloosbaar (0)

Beperkte impact op archeologisch erf-
goed door grotendeels verstoorde bo-
dem (sanering thv 3a; bebouwing/ver-
harding thv 3b)
Geen onderscheid naar beoordeling
tussen basisprogramma en variant.

Beoordeling: beperkt positief (+)

Aanbevelingen:
Afstemming nieuw op te trekken ge-
bouwen langs Nijverheidsstraat inzake
hoogte en/of architecturale uitwerking
met de abdijsite

Beoordeling: beperkt negatief  (-)
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te worden gehouden met mogelijke
effecten ten gevolge van trillingen of
eventuele bemaling op dit erfgoed,
en dienen zo nodig maatregelen te
worden getroffen. Dit effect zal meer
in detail dienen te worden bekeken
op projectniveau.
Archeologisch vooronderzoek indien
vergraving dieper gaat dan huidige
verstoorde bodem

Wijziging
perceptieve
kenmerken
(en
belevings-
waarde)

Wijziging beeldwaarde en algemene
opwaardering van een zone met
eerder lage belevingswaarde door
aanwezigheid van bedrijfsgebou-
wen/loodsen, veel betonelementen
en opslag van materiaal, met een
eerder rommelige indruk.
De omgeving daarentegen biedt een
hoge belevingswaarde, met het park
rond de abdij en aansluitend de
landschaps- en natuurwaarden rond
de Benedenvliet in het oosten en
zuiden, en de Schelde met zicht op
de landschappelijk waardevolle pol-
der aan de overzijde.
De (nieuwe) infrastructuur en de
landschappelijke inkleding zal bepa-
lend zijn voor de graad van opwaar-
dering van de belevingswaarde.

Beoordeling: beperkt positief tot positief
(+/++)

Aanbeveling:

Gezien de ligging binnen het verste-
delijkt lint langs de N148 en de be-
perkte impact van het plan, zijnde
enkele bijkomende wooneenheden
worden de effecten op de percep-
tieve kenmerken als beperkt positief
beoordeeld.

Beoordeling: verwaarloosbaar (+)

Wijziging beeldwaarde door omvor-
ming voormalige industriesite naar een
gebied met verschillende stedelijke
functies en met landschapspark. Alge-
mene opwaardering van belevings-
waarde van de site. De (nieuwe) infra-
structuur en de landschappelijke inkle-
ding zal bepalend zijn voor de graad
van opwaardering van de belevings-
waarde.
De inrichting van een landschapspark
doorheen het gebied en ecologische
corridor langs de Schelde verhoogt de
belevingswaarde van het gebied en de
beleving langs de Schelde. Ook vanuit
de overzijde van de Schelde (linkeroe-
ver) zal dit voor een verbeterde bele-
vingswaarde zorgen
De inrichting van het gebied, met
(groene) verbindingen naar de
Schelde biedt de mogelijkheid om
zichtrelaties te creëren tussen het
deelgebied en het centrum van Hemik-
sem enerzijds en de Schelde ander-
zijds

Het al dan niet verhogen van het
maaiveld zal een impact hebben op
beleving en visuele relaties met de
omgeving, die echter grotendeels
verdwenen zullen zijn door de sane-
ring. Een meer geleidelijke terrein-
overgang zal de zichtrelaties binnen
het plangebied en vanuit het plange-
bied naar de omgeving kunnen ver-
sterken. Zoals hoger gesteld kan
een ophoging van de site de zicht-
baarheid vanuit de abdijsite op het
plangebied vergroten (afhankelijk
van de inrichting van het plange-
bied).

Beoordeling: beperkt negatief (-)
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- Een doordacht architectuurconcept
kan de belevingswaarde van de site
verhogen. Hierbij is zeker afstem-
ming nodig met het aanliggende do-
mein van de abdij. Bij het ontwerp
zal rekening moeten worden gehou-
den met de zichtbaarheid vanaf dit
domein naar het deelplan. Behoud
van een zekere groenbuffering tus-
sen beide is aanbevolen, inclusief
het behoud van de bestaande door-
steken.

- Ook afstemming nodig met ontwik-
keling overige site Bekaert

- Door het open trekken van het deel-
gebied of creëren van open zones
langs het deelgebied kunnen overi-
gens nieuwe visuele relaties en ver-
bindingen gecreëerd worden vanaf
de abdij naar het water.

Geen onderscheidende effecten naar
beoordeling tussen basisprogramma
en variant.

Beoordeling: positief (++)

Aanbeveling:
- Doordachte architecturale en land-

schappelijke inpassingen van de ge-
bouwen, voornamelijk deze ter hoogte
van 3a in relatie met de Schelde en
met de zuidelijke abdijsite.

- kwalitatieve landschappelijke inrichting
van het landschapspark en het straat-
en pleingroen in relatie met de omge-
ving.

- Creëren van zichtrelaties tussen
Schelde en plangebied en achterlig-
gende stedelijke structuur en tussen
de abdij en de Schelde

- Inplanting van historische relicten die
verwijzen naar vroegere activiteiten op
de site, zoals de bakstenen loodsen uit
de periode van de steenbakkerij, om
de herkenbaarheid van te optimalise-
ren (cfr. Emscher Duitsland)



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 2
Pagina 170 van 224

8.3.7 Cumulatieve effecten

Gezien de omvang van het deelgebied site Bekaert in vergelijking met de cluster Armenpoort en
Steenbakkerijstraat zal voornamelijk de impact van de site Bekaert bepalend zijn en worden er
op vlak van landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie geen belangrijke cumulatieve effec-
ten verwacht.

8.3.8 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Onderstaand worden op basis van de milieubeoordeling milderende maatregelen en aanbeve-
lingen geformuleerd. Voor de doorvertaling van deze maatregelen/aanbevelingen wordt verwe-
zen naar hoofdstuk 16.

8.3.8.1 Milderende maatregelen

Cluster Armenpoort
Behoud van doorsteken tussen deelplan en abdijsite en creëren van open groene verbin-
dingen naar de Schelde om relatie tussen abdijsite en Schelde te versterken.
Geen hoge bebouwing direct aansluitend bij het poortgebouw en de bouwhoogte van de
nieuwbouw afstemmen op de zichtbaarheid vanuit het domein van de abdij.
Maximale afstemming tussen gebouwen met erfgoedwaarde en geplande nieuwbouw
Archeologisch vooronderzoek indien vergraving dieper gaat dan huidige verstoorde bo-
dem.

8.3.8.2 Aanbevelingen:

Algemeen
Afstemming tussen nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelingen van Hemixveer inzake ont-
werp, materiaalgebruik, bouwhoogte, vormgeving.

Cluster Armenpoort (1)
(groen)buffering naar zuidelijke gelegen Benedenvliet
Gebouwen afstemmen op- en in aansluiting bij ontwikkeling overige site Bekaert
Behoud en integratie industriële gebouwen (deze die het meest aansluiten bij de abdijsite)
Een doordacht architectuurconcept kan de belevingswaarde van de site verhogen. Hierbij
is zeker afstemming nodig met het aanliggende domein van de abdij. Bij het ontwerp zal
rekening moeten worden gehouden met de zichtbaarheid vanaf dit domein naar het deel-
plan. Behoud van een zekere groenbuffering tussen beide is aanbevolen, inclusief het be-
houd van de bestaande doorsteken.

Steenbakkerijstraat (2)
Inzake bouwhoogte is het best dit af te stemmen op de aanwezige en omliggende gebou-
wen en woningen.

Site Bekaert (3a + 3b)
Maximaal behoud van bomenrij en muur (accorderen met muur rondom abdijsite) langs
Nijverheidsstraat;
Inrichting landschapspark in afstemming met groen in de omgeving (oa. ten noorden en
zuiden van het plangebied);
Afstemming met noordelijke ontwikkelingen Hemixveer inzake ontwerp, bouwhoogte, ma-
teriaalgebruik, inrichting openbaar domein, …. ;
Bouwhoogte gebouwen in lager gelegen deel afstemmen op grondniveau Heuvelstraat,
zoals in huidige situatie;
Groene verbindingen van landschapspark naar landschappelijke dijk langs de Schelde
voorzien (dmv bijvoorbeeld doorsteken tussen wooncomplexen);
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Doordachte architecturale en landschappelijke inpassingen van de gebouwen, voorname-
lijk deze ter hoogte van 3a in relatie met de Schelde en met de zuidelijke abdijsite;
Kwalitatieve landschappelijke inrichting van het landschapspark en het straat- en plein-
groen in relatie met de omgeving;
Creëren van zichtrelaties tussen Schelde en plangebied en achterliggende stedelijke
structuur door bijvoorbeeld groene assen haaks op de Schelde en de Heuvelstraat te
voorzien tussen de woonblokken;
Inplanting van elementen die verwijzen naar vroegere activiteiten op de site en de histori-
sche context van de site om de herkenbaarheid van te maximaliseren.

Terreinprofiel variant
Afstemming inzake landschappelijke inrichting, hoogte en/of architecturale uitwerking met
zuidelijke abdijsite, gezien de grotere zichtbaarheid.

8.3.9 Synthese

De effecten ten aanzien van het landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie blijven relatief
beperkt. Het studiegebied wordt gekenmerkt door het sterk gefragmenteerde landschap langs-
heen de Scheldeboord. Het plan biedt in het algemeen kansen om het stedelijke/industriële
landschap een nieuwe identiteit te geven, en de relatie met (de ontwikkelingen in) de omgeving
te versterken. Zo zal er door het plan een beter geheel worden gecreëerd met het omliggende
stedelijke landschap in het oosten en het te voorziene landschapspark zal resulteren in een
landschappelijke verbinding tussen de landschappen met natuur- en erfgoedwaarden in het
noorden en zuiden. Voor alle deelgebieden kan de impact op de landschappelijke structuur en
relaties als positief beoordeeld worden (behalve bij het voorzien van het variante terreinprofiel).
Voornamelijk voor de Bekaert site is wel de nodige afstemming nodig inzake ontwerp (bouw-
hoogte, vormgeving) met de aangrenzende ontwikkeling in het noorden (Hemixveer).
Deze nieuwe invulling en de betere integratie in de omgeving, en gezien de huidige eerder lage
belevingswaarde zal het plan ook een positieve impact hebben op de perceptieve kenmerken
en belevingswaarde. Het landschap zal aantrekkelijker worden door de integratie van een land-
schapspark die de verbinding maakt tussen de ecologische en landschappelijke structuren ten
noorden en zuiden van het plangebied. Door de ontwikkeling van het plangebied met deze ste-
delijke en ecologische functies ontstaat een nieuwe samenhang tussen Hemiksem en de
Schelde.
Algemeen kan gesteld worden dat de effecten ten aanzien van de perceptieve kenmerken en
belevingswaarde als positief te beoordelen valt. De effecten kunnen worden versterkt door bij-
voorbeeld een doordacht architectuurconcept, afgestemd op de omgeving (Hemixveer en abdij-
site), alsook een kwalitatieve landschappelijke inrichting van het landschapspark en het straat-
en pleingroen in relatie met de omgeving.
De belangrijkste erfgoedwaarde in de omgeving is de zuidelijk gelegen abdijsite. Indien geen
rekening wordt gehouden met de bouwhoogte van de nieuwbouw en de zichtrelatie met de
Schelde zijn de effecten tav het beschermd monument als negatief te beoordelen. Daarom dient
de hoogte van de nieuwbouw en het ontwerp rekening te houden met de aanwezigheid van dit
beschermd monument. Het plan biedt namelijk een opportuniteit om de ligging van de abdijsite
in zijn omgeving te versterken, en voor een betere relatie en integratie te zorgen van deze abdij-
site en de omgeving, door afstemming inzake architectuur, creëren van groene verbindingen
tussen abdij en Schelde en tussen abdij en groen in de omgeving.
Gezien voor de arbeiderswoningen, opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed, ter
hoogte van de Steenbakkerijstraat reeds een sloopvergunning is afgeleverd, is de impact hierop
als verwaarloosbaar te beoordelen.

Inzake terreinvariant wordt het basisalternatief vanuit discipline landschap positiever beoordeeld
in vergelijking met de variant. Een ophoging van het terrein resulteert dat de later ontwikkelde
landschappelijke lagen, die grotendeels het huidige landschap vorm hebben gegeven, worden
weggeveegd en betekent dus eerder een verlies aan landschappelijke waarden en structuur. Ook
kan de visuele impact op de abdijsite hierdoor vergroten. In dit geval is de nodige afstemming
inzake inrichting, hoogte en/of architecturale uitwerking nodig met abdijsite.
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Indien de keermuur op de huidige locatie blijft behouden en wordt ingekapseld in een zacht dijk-
lichaam zal de landschappelijke structuur in noord-zuidelijke richting in mindere mate worden
versterkt.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten van het plan voor milderende maatre-
gelen. Daarnaast wordt een beoordeling opgenomen van het plan inclusief het nemen van de
de milderende maatregelen. Hierbij worden de bovenstaand beschreven milderende maatrege-
len allemaal in beschouwing genomen. De aanbevelingen worden niet mee in rekening ge-
bracht.

Beoordeling voor milderende maatregelen Beoordeling incl pakket aan milderende
maatregelen

Wijzigingen
landschap-
pelijke struc-
turen en re-
laties

Wijziging
erf-
goedwaarde

Wijziging
perceptieve
kenmerken
(en bele-
vings-
waarde)

Wijzigingen
landschap-
pelijke struc-
turen en re-
laties

Wijziging
erf-
goedwaarde

Wijziging
perceptieve
kenmerken
(en bele-
vings-
waarde)

Algemene effecten +/++ / ++ +/++ / ++
Cluster Armenpoort (1) + -- +/++ + + +/++
Steenbakkerijstraat (2) + 0 + + / +
Bekaertsite (3a + 3b) +/++ + ++ +/++ + ++
Bekaertsite (3a + 3b)
variant

+/++ + ++ +/++ + ++

Terreinprofiel variant 2 -- - - -- - -
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9  Discipline mens ruimtelijke aspecten

9.1 Afbakening studiegebied

De afbakening van het studiegebied omvat minstens de afbakening van het plangebied en het
aangrenzende ruimtegebruik (functies/activiteiten). In dit gebied is vooral de onmiddellijk nabij
gelegen woonstructuur, commerciële en recreatieve functies en de verkeerstructuur op lokaal
en bovenlokaal niveau van belang. Daarnaast maken eveneens alle gebieden die beïnvloed
(positief en/of negatief) zullen/kunnen worden, zoals de ruimte van waaruit de ingrepen in de
ruimte visueel waarneembaar zijn, als gevolg van de realisatie van voorliggend plan, deel uit
van het studiegebied.

9.2 Beschrijving referentiesituatie

9.2.1 Methodologie

De beschrijving van de referentiesituatie gaat na welke de aanwezige functies (wonen, kwets-
bare functies, recreatie en toerisme, handel, industrie en bedrijvigheid) zijn in het plangebied en
omgeving. Daarnaast wordt eveneens dieper ingegaan op de ruimtelijke kwaliteit, de ruimtelijke
samenhang met de omgeving en de milieukwaliteit van het gebied en de omgeving.

Basisgegevens voor het beschrijven van de referentiesituatie zijn onder meer:
Gewestplan, BPA’s en RUP’s
Ruimtelijke structuurplannen op de diverse beleidsniveaus
Topografische kaarten en luchtfoto’s
Disciplines geluid en trillingen, lucht, mobiliteit en landschap
Terreinbezoek (augustus 2015)

De beschrijving wordt opgedeeld in een beschrijving op macroniveau, mesoniveau en microni-
veau.

De beschrijving op macroniveau omvat een beknopte beschrijving van de ruimte omgeving, op
niveau van de gemeente Hemiksem.

Op mesoniveau worden de woonstructuren, handel en recreatieve functies in de omgeving van
het plangebied besproken. Deze beschrijvingen steunen op terreinwerk, luchtfoto’s en het ge-
meentelijk ruimtelijk structuurplan.

De beschrijving op microniveau geeft de aanwezige functies binnen het plangebied.

9.2.2 Beschrijving huidige situatie op macroniveau

Het plangebied is gelegen langs de Schelde in het zuidoosten van de gemeente Hemiksem. Het
plangebied maakt deel uit een industrieel lint langs de Schelde, afgewisseld met groengebie-
den. Dit industrieel lint wordt voornamelijk ingevuld met grootschalige bedrijvigheid. Ter hoogte
van Hemiksem bevindt dit lint zich tussen de Schelde en de N148 Heuvelstraat.
De Heuvelstraat vormt de verbinding tussen Antwerpen en Boom  en functioneert als algemene
ontsluitingsweg voor Hemiksem. De bebouwing van Hemiksem heeft zich historisch ontwikkeld
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langs deze N148. De verschillende dorpen en wijk langs deze N148 zijn ruimtelijk met elkaar
vergroeid. Doorheen deze bebouwing, parallel aan de N148 loopt de spoorlijn L52, die de ver-
binding vormt tussen Antwerpen en Boom. Het plangebied sluit in het oosten aan op de N148.
Tussen dit industrie- en groenlint langs de Schelde en de bebouwing langs de N148 bevindt
zich een niveauverschil ten gevolge van de historische klei-ontginningen.

Het plangebied ligt in gewestplan 14. Antwerpen (3/10/1979) en is bestemd als industriegebied.
De aanliggende bestemmingen werden reeds gewijzigd door verschillende bestemmingsplan-
nen (zie algemeen deel).

9.2.3 Beschrijving huidige situatie op mesoniveau

Het plangebied betreft de vroegere Bekaersite. In het westen wordt deze begrensd door de
Schelde en de gemeentegrens van Kruibeke. In het oosten grenst het plangebied aan de Heu-
velstraat en het woonweefsel van Hemiksem. In het zuiden wordt het plangebied begrensd door
de Nijverheidsstraat en achterliggende voormalige Sint-Bernardusabdij. In het noorden wordt
het plangebied begrensd door de groene zone van de Callebeek

Wonen
Zoals hoger beschreven is het woonweefsel van Hemiksem geconcentreerd langs de Heuvel-
straat. De Heuvelstraat vormt min of meer de westelijke grens van het woonweefsel. De dorps-
kern van Hemiksem kan hierbij nauwelijks onderscheiden worden. Het patroon van het woon-
weefsel van Hemiksem is op een specifieke manier opgebouwd, zijnde vanuit verschillende
oude parochies (Kerkeneinde, Callebeek, Sint-Bernard en Hemiksem) die door infrastructuren
aan elkaar geregen zijn tot een dorp, bestaande uit verschillende wijken. De verschillende wij-
ken, met uitzondering van Callebeek, kennen hierdoor weinig identiteit.

Het woongebied aansluitend bij het plangebied in het oosten, betreft het dichtbebouwde lint
langs de N148 en de spoorweg, dat de historisch gegroeide gehuchten Hemiksem en Sint.Ber-
nard verbindt. Deze zone bestaat voornamelijk uit kleine rijwoningen, dikwijls zonder garage of
tuin, met tussenliggend enkele kleine handelszaken. Er is nauwelijks een vorm van publieke
ruimte terug te vinden.

Ten zuidoosten van het plangebied gaat het woonlint langs de N148 over in de wijk Sint Ber-
nard, een zeer dens bebouwd gebied. Verder naar het noorden gaat het woonlint over in de wijk
van Hemiksem.
Ten noorden van het plangebied, ten noorden van de open ruimte rond de Callebeek, bevindt
zich het wijk Callebeek. Deze wijk is gesitueerd aan de Schelde en bestaat uit twee bebouwde
straten, die samenkomen aan de Schelde.

Als kleine gemeente heeft Hemiksem een goed voorzieningensysteem. De administratieve
diensten zijn gevestigd in de Sint-Bernadusabdij. Overigens beschikt de gemeenten over een
eigen politiekantoor en een brandweerkazerne. Voor ziekenhuisdiensten is de gemeente afhan-
kelijk van de omliggende gemeenten.

Kwetsbare locaties
De zogenaamde concentraties van kwetsbare groepen worden beschreven. De kwetsbare po-
pulatie wordt vertegenwoordigd door personen met reeds verminderde of slechte gezondheids-
toestand (in ziekenhuizen), oudere personen (bejaarden (65+) in rust- en verzorgingstehuizen),
ofwel jonge personen (scholen – dagopvangcentra).
In de omgeving van het plangebied komen volgende scholen voor:

Centrum voor Basiseducatie Open School (Heuvelstraat 111, Hemiksem), ter hoogte van
het plangebied aan de overzijde van de Heuvelstraat.
Centrum voor Basiseducatie Open School (Geroges Gilliotstraat 50, Hemiksem), ca. 350 m
ten zuidoosten van het plangebied
Gemeentelijke basisschool kleuter- en lager onderwijs (Provinciale Steenweg 3, Hemiksem),
ca. 700 m ten noorden van het plangebied.
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Daarnaast zijn er nog enkele kinderopvangplaatsen in de omgeving gesitueerd;
Van den Reeck Nadia (Bosstraat 46, Hemiksem) op ca. 200 m ten zuidoosten van het plan-
gebied
Danielle (Europalaan 95, Hemiksem), ca. 300 m ten oosten van het plangebied
Bie (Europalaan 1, Hemiksem) en Phaedra (Europalaan 2, Hemiksem), op ca. 400 m ten
oosten van plangebied
Ukkenpukkenhofke (Atletiekstraat 79, Hemiksem), op ca. 440 m ten oosten van plangebied.

In het recente gebouw ‘Depot Deluxe’ (zie verder) op het domein van de Sint-Bernardusabdij
werden eveneens een buitenschoolse opvang en muziekschool (Academie voor Muziek en
Woord) ondergebracht.

Handel/horeca en bedrijvigheid/industrie
Zoals hoger vermeld bevinden zich langs de N148 enkele kleinhandelszaken, maar een echte
bundel ontbreekt. Te Callebeek, ten noorden van het plangebied, is een kleinschalige bundeling
van horeca waar te nemen.

Hemiksem is echter voornamelijk gekend door zijn industrie. Hemiksem is gelegen langs het in-
dustriële lint langs de Schelde ten zuiden van Antwerpen. Deze industrie concentreert zich
voornamelijk in de zone tussen de Schelde en de N148. Ter hoogte van Hemiksem situeren
zich in deze zone 3 bedrijventerreinen:

Bekaert: dit gebied wordt gedomineerd door het voormalige bedrijf Bekaert, ten noorden van
de Nijverheidsstraat, en is bijna volledig bebouwd met hangars, nijverheidsgebouwen, op-
slagruimte en technische infrastructuur. Momenteel zijn hier geen bedrijfsactiviteiten meer
aanwezig op de site. Ten zuiden van de Nijverheidsstraat bevindt zich een kleine zone be-
horende tot het bedrijventerrein, in het oosten begrensd door de Sint-Bernardusabdij. Het
betreft een klein terrein waarop vier bedrijven gevestigd zijn.
Het meest westelijk deel van het bedrijventerrein, langs de Schelde, wordt gekenmerkt door
de kaaizone met kaaimuur.
Het gebied ten noorden van het voormalige bedrijf Bekaert behoorde oorspronkelijk ook tot
het industriegebied maar werd niet ingenomen. De gronden zijn hier sterk vervuild (voorma-
lige stortplaats) en worden gekenmerkt door de aanwezige kleiputten. Dit gebied heeft zich
ontwikkeld tot groen ruimte rond deze kleiputten.
Terlocht: Het terrein wordt gevormd door vijf bedrijven. Het terrein kent twee Seveso-bedrij-
ven: lagedrempel bedrijf ‘Caldic Belium’ en hogedemprel bedrijf ‘Tankopslag Verbeke’, op
een afstand van circa 1 km ten noorden van het plangebied. Het deel ten zuiden, oorspron-
kelijk ook behorend tot het bedrijventerrein, is niet ontwikkeld waardoor zich spontane natuur
heeft ontwikkeld.
Hoboken Umicore: dit bedrijventerrein bevindt zich verder naar het noorden en strekt zich uit
over Hemiksem en Antwerpen (Hoboken).

Daarnaast zijn er nog twee bedrijventerreinen in de omgeving van het plangebied (ca. 300 m
naar het oosten) die buiten deze zone vallen

Fr. Scheidlaan: is gelegen in het centrum van Hemiksem, langs de spoorweg, en wordt inge-
vuld door 1 bedrijf, Lamifil, waar ze koperdraad vervaardigen.
Georges Gilliotstraat: eveneens gelegen langs de spoorlijn, ten zuiden van bovengenoemd
bedrijventerrein.Het terrein kent een diverse vorm van bedrijvigheid, voornamelijk opslag en
afvulling van aardolieproducten en chemicaliën. Ter hoogte van dit terrein is een lagedrem-
pel Seveso-bedrijf gesitueerd ‘Proviron Industries’, op ca. 500 m afstand van het projectge-
bied.

De uitgravingen van de kleiputten zijn structuurbepalend geweest voor de situering en de ont-
sluiting van de bedrijventerreinen. De gehele industriestrook te Hemiksem is als het ware opge-
deeld in verschillende deelgebieden, die telkens met een korte ontsluiting op de N148 aanslui-
ten.
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De bedrijvigheid te Hemiksem is zeer divers (opslag, metaalverwerking, bouwmaterialen, petro-
leum, scheepswerf,…), toch kan men stellen dat de meeste van deze bedrijven een aantal ge-
zamenlijk kenmerken hebben: zij zijn grootschalig, productiegericht en hebben door hun schaal
en aard van activiteiten watergebonden potenties.

Recreatie en toerisme
In de omgeving van het plangebied zijn enkele toeristisch-recreatieve voorzieningen aanwezig.

Ten zuiden van het plangebied bevindt zich de Sint-Bernardusabdij als één van de belangrijkste
bezienswaardigheden in de omgeving. Het parkgebied rondom de abdij is heraangelegd met
enkele wandelpaden. Voor de abdij kan men spreken van de aanwezigheid van een feestweide.
Deze weide voor de hoofdingang van het gemeentehuis wordt bij speciale gelegenheden ge-
bruikt als feestterrein waarbij een tent en de nodige infrastructuur wordt geplaatst. De site van
Bekaert wordt in de zomermaanden ingericht voor het zomerbar muziekfestival.

Ten noorden van het plangebied, ter hoogte van Callebeek, bevindt zich een parkgebied, dat
intensief gebruikt wordt als wandelgebied en de aanwezigheid van een visvijver.

Langsheen de Schelde is er ter tussen de Sint-Bernardusabdij en Callebeek een jaagpad aan-
wezig voor voetgangers en fietsers. Meer naar het noorden is fietsen langs de Schelde nauwe-
lijks mogelijke gezien de bedrijventerreinen hier zijn opgebouwd tot aan de Schelde.
Dit jaagpad maakt onder ander ook deel uit het Heymissen-wandelpad dat de belangrijkste toe-
ristische attracties (de Sint-Bernardusabdij met het Roelandsmuseum, het Callebeekveer, het
kasteel van Hemiksem, het Monikkenhof en de Sint-Niklaaskerk) in de omgeving aandoet.
Langs dit jaagpad en grotendeels rondom het plangebied lopen routes van het wandelnetwerk
(knooppunten 315, 327, 325,326).
Tevens maakt dit jaagpad onderdeel uit van het fietsknooppuntennetwerk (tussen knooppunten
30 en 70), waarlangs onder andere de Baksteenroute loopt (39 km).

Figuur 9-1: uitsnede wandelroutenetwerk (boven) en fietsknooppuntennetwerk (onder) in de omgeving
van plangebied
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Pijpleidingen/hoogspanningslijnen
Langs de kade ter hoogte van het plangebied loopt een pijpleiding. Meer informatie mbt deze
pijpleiding is op heden niet beschikbaar.

Ruimtelijke kwaliteit
De ruimtelijke kwaliteit en beeldwaarde ter hoogte van de verschillende deelplannen is eerder
laag. Zoals reeds besproken bij discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie gaat
het algemeen om eerder rommelige zones of verlaten industriële sites met veel bebouwing en
verharding. De omgeving, zoals de Sint-Bernardusabdij en vallei van de Benedenvliet in het zui-
den en de groene zone rondom Callebeek in het noorden, alsook de overzijde van de Schelde
bieden wel een hogere belevingswaarde door de aanwezigheid van groen en landschappelijk
waardevolle elementen.

Uit discipline geluid blijkt dat het geluidsklimaat in het plangebied zelf als rustig kan worden be-
schreven. Ter hoogte van de Schelde en centraal in het plangebied wordt een geluidsniveau
van < 45dB(A) waargenomen, wat als zeer rustig wordt ervaren.
Het geluidklimaat van het deel op de talud, parallel aan de Heuvelstraat wordt hoofdzakelijk be-
paald door het wegverkeer op de Heuvelstraat. Het geluidsklimaat buitenshuis voor de wonin-
gen langsheen de Heuvelstraat bedraagt bijna 70 dB(A). Op basis van de richtwaarden van
WHO (55dB(A)) kan worden gesteld dat de woningen overdag en ’s nachts ernstige hinder on-
dervinden. De woningen langsheen de Nijverheidsstraat ondervinden matige hinder overdag en
’s nachts door voornamelijk het wegverkeer.

Volgens de discipline lucht wordt binnen het studiegebied volgens het geoloket VMM in de hui-
dige situatie de luchtkwaliteitsdoelstellingen voor de gezondheid van de mens van NO2, PM10

en PM2,5 in het studiegebied gerespecteerd. Volgens de luchtkwaliteitsdoelstelling van WHO
(Wereldgezondheidsorganisatie) wordt deze van fijn stof (PM10) (20 µg/m3) in het plangebied
niet gerespecteerd, net zoals op de meeste plaatsen in Vlaanderen.

9.2.4 Beschrijving huidige situatie op microniveau

Het plangebied kan onderverdeeld worden in een aantal zones, zijnde het lager gelegen deel
met het industrieel complex van de voormalige Bekaert site, het zuidelijke deel van het bedrij-
venterrein, de zogenaamde cluster Armenpoort en de steilrand met het hoger gelegen plateau
met opgaand groen en bebouwing langs de Heuvelstraat.
In onderstaande paragrafen worden deze verschillende zones meer in detail beschreven alsook
de direct omliggende functies.

Voormalige Bekaert site
Het industrieel complex van de voormalige Bekaert site is gelegen in het lager gelegen deel van
het plangebied, als gevolg van de kleiputten. Deze zone is bijna volledig bebouwd met hangars,
nijverheidsgebouwen, opslagruimte en technische infrastructuur en is quasi volledig verhard.
Op dit moment zijn geen bedrijfsactiviteiten meer aanwezig op de site. Enkel de waterzuive-
ringsinstallatie, centraal in het gebied is nog in werking. Wel wordt het terrein gebruikt voor eve-
nementen, zoals de zomerbar (geopend tijdens de zomermaanden).
De zone het dichtst bij de Schelde is de kaaizone met kaaimuur. Ter hoogte van deze zone,
langsheen de kaaimuur, bevindt zich tevens het jaagpad die functioneert als recreatieve wan-
del- en fietsroute. Dit jaagpad sluit in het zuiden aan op de Nijverheidsstraat. In het noorden van
het plangebied, langs de bebouwing, loopt een ontsluitingsweg die in het oosten aantakt op de
Heuvelstraat.
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Loodsen ter hoogte van Bekaert site Jaagpad langs Schelde links en loodsen rechts met op
de achtergrond de installaties van de tijdelijke zomerbar
ter hoogte van Bekaert site

Cluster Armenpoort
Deze kleine cluster van bedrijven situeert zich ten zuiden van de Bekaert site en het jaagpad
Scheldeboord, tussen het parkgebied rondom de Sint-Bernardusabdij in het oosten en de
Schelde in het westen.
Het bedrijf Erinstone neemt het grootste gedeelte van de gebouwen in, met onder andere het
aparte kantoorgebouw op de kaai. Deze gebouwen staan op vandaag leeg. Het bedrijf Duracoat
Van Os is het enige bedrijf dat nog werkzaam is op de site.

Bebouwing en kantoorgebouw Erinstone aansluitend op
Bekaert site

Industriële bebouwing ter hoogte van cluster Armenpoort

Hoger plateau en Heuvelstraat
Het oostelijke deel van het plangebied, ten oosten van de bebouwde ruimte van Bekaert, is op
een talud gelegen op niveau van de Heuvelstraat. De helling van dit talud is bedekt met op-
gaand groen. De meest westelijke strook, zijnde het plateau langs de Heuvelstraat, is ingevuld
met enkele gebouwen en een parking. Het betreft het hoofdkantoor van de voormalige industrie
van Bekaert. In het meest zuidelijke deel, aan de hoek met de Nijverheidsstraat, bevinden zich
twee appartementsgebouwen met aanliggende parking. Tussen de appartementsgebouwen en
het hoofdkantoor bevindt zich een onbebouwde zone met de toegang tot de hoger vernoemde
ontsluitingsweg van de Bekaert site. Deze gebouwen zijn opgenomen in het plangebied. Ook de
enkele handelszaken (strijk- en poetsdienst en distributeur van auto-onderdelen) en woningen
ten noorden hiervan, tot aan het kruispunt met de Steenbakkerijstraat zijn opgenomen in het
plangebied. In de zone Steenbakkerijstraat bevinden er zich tussen de woningen ook enkele
parkings.
Deze zone van de Heuvelstraat staat in contrast met de rest van het dichtbebouwde woonlint
langs de Heuvelstraat, bestaande uit kleine rijwoningen en enkele kleinhandelszaken.
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Appartementsgebouwen hoger gelegen plateau Heuvel-
straat

Parking op de hoek van de Heuvelstraat en Steenbakke-
rijstraat

Nijverheidsstraat en omgeving Sint-Bernardusabdij (grenzend aan het plangebied)
De Nijverheidsstraat vormt de zuidelijke grens van het plangebied. Vanaf de Nijverheidsstraat is
het zicht op het plangebied grotendeels afgeschermd door (struiken en) een bomenrij van popu-
lieren.
Aan de overzijde van de Nijverheidsstraat (buiten het plangebied) bevinden zich in het ooste-
lijke deel kleine rijwoningen. Deze kijken uit op het begroeide talud en de rij populieren van het
plangebied.
Aansluitend in het westen van deze woningen ligt de Sint-Bernardusabdij.

De omgeving van de Sint-Bernardusabdij bestaat uit een samenhangend geheel van de abdij,
de vroegere abdijtuin en aanhorigheden. Het omvat een uitgestrekte domein van 10 ha groot,
ingericht als park met enkele wandelpaden, aan de monding van de Benedenvliet in de
Schelde.
Het domein is zowel vanuit architecturaal, natuurkundig als vanuit recreatieve invalshoek van
fundamenteel belang voor de gemeente.
Het gebouw biedt op toeristisch gebied onderdak aan het Roelantsmuseum, het heemkundig
museum, het gemeentebestuur van Hemiksem en de politiepost Hemiksem van de lokale Poli-
tieZone Rupel.
Voor de abdij kan men spreken van de aanwezigheid van een feestweide. Deze weide voor de
hoofdingang van het gemeentehuis wordt bij speciale gelegenheden gebruikt als feestterrein
waarbij een tent en de nodige infrastructuur wordt geplaatst.
Op het domein werd in 2013 tevens een nieuw gebouw ingericht, het zogenaamde ‘Depot De-
luxe’, waar onder meer buitenschoolse kinderopvang, muziekschool en de scouts werden in on-
dergebracht. Tevens kunnen de aanwezige zalen gebruikt worden voor allerhande activiteiten
zoals feesten, fuiven, recepties of bepaalde sporten zoals bijvoorbeeld tafeltennis. Ten noorden
aansluitend aan dit gebouw bevindt zich een parking, en situeert zich in de noordoostelijke hoek
van de abdijsite, aansluitend bij de Nijverheidsstraat.
Het domein van de abdij is ommuurd en geeft daarom vanaf de Nijverheidsstraat een beperkte
inkijk.
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Bewoning langs Nijverheidsstraat

Muur en populierenrij langs Bekaert site

‘Depot Deluxe’ met aansluitende parking Abdijmuur en toegang langs Heuvelstraat

Groen in het noorden (grenzend aan het plangebied)
Dit betreft een groene zone ten noorden van het plangebied en bestaat op vandaag grotendeels
uit een ontoegankelijk braakliggend terrein met twee aaneengesloten vijvers, bebossing en een
opmerkelijk hoogteverschil (naar de kern van Hemiksem toe). Dit gebied werd vroeger gebruikt
als stort en is later afgedekt met spontane begroeiing van struikgewas en bomen.
Intussen is dit terrein al gedeeltelijk in ontwikkeling in functie van het RUP Scheldeboord (meer
geconcretiseerd in het project Hemixveer). Een deel van de begroeiing is al verwijderd en in het
zuidwesten is men reeds gestart met de bouw van het eerste appartementsgebouw.

In het westen sluit dit gebied aan op de Schelde Scheldedijk en jaagpad. In het oosten sluit dit
gebied aan op enkele noodwoningen (met uitdovingsbeleid) en rijwoningen en een voetbalter-
rein langs de Schelleakker en Scheldestraat.

Appartementsgebouwen project Hemixveer Jaagpad langs Schelde
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9.2.5 Beschrijving toekomstige situatie na saneringswerken

De toekomstige situatie na saneringswerken houdt in dat het deelgebied Bekaert is gesaneerd,
waarbij de gebouwen en infrastructuur (verharde oppervlakte, gebouwen, …) zijn gesloopt. De
sloopvergunning voor de gebouwen werd reeds afgeleverd (16/03/2015). Het deelgebied (3a)
wordt in de toekomstige situatie na saneringswerken bijgevolg gekenmerkt door een braaklig-
gend terrein. De aanwezigheid van vegetatie zal afhankelijk zijn van het uiteindelijke bodemsa-
neringsproject (cfr. discipline bodem en grondwater) en maakt geen onderdeel uit van het voor-
liggend plan. Er kan worden aangenomen dat de ruimtelijke kwaliteit  er in de toekomstige situa-
tie na saneringswerken dan ook als laag te benoemen is. De overige elementen zijn gelijkaardig
te beschrijven aan de huidige situatie te beschrijven.

9.3 Beschrijving en beoordeling milieueffecten

9.3.1 Methodologie

Bij de beoordeling van de planelementen voor de discipline mens – ruimtelijke aspecten worden
volgende effectgroepen onderscheiden:

Wijziging in ruimtegebruik/bestemming;
Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang;
Wijziging ruimtelijke kwaliteit;
Gezondheid, veiligheid en hinderaspecten.

Binnen de effectenbeoordeling worden eerst per effectengroep de algemene effecten van het
plan die niet onderscheidend zijn voor de verschillende scenario’s en varianten beoordeeld.
Daarna worden de inrichtingsalternatieven en varianten per effectengroep onderling beoor-
deeld, gezien voor de mens – ruimtelijke aspecten onderscheidende effecten worden verwacht
ten aanzien van de omliggende functies.

Effectgroep ‘wijziging ruimtegebruik’
Het realiseren van het vooropgestelde plan leidt enerzijds tot winst aan functies en anderzijds
tot verlies aan een functie. Als referentiesituatie wordt de situatie na de saneringswerken van
het plangebied in rekening gebracht (de zogenaamde toekomstige situatie na saneringswer-
ken). Dit betekent dat het deel in de “kleiput” een braakliggend terrein betreft, waar geen gebou-
wen, infrastructuur en groenelementen meer aanwezig zijn. Er zullen in de “kleiput” bijgevolg
geen functies verloren gaan. Het huidig ruimtegebruik op de talud wordt bepaald op basis van
luchtfoto’s en aangevuld met terreinwaarnemingen. Bij de effectenbeoordeling wordt aangege-
ven welke functies verloren gaan.

Naast het mogelijke verlies aan functies, is er winst aan andere functies. Het voorliggend plan-
MER betreft het voorzien in bijkomende ruimte voor wonen, kantoor-achtigen, ondersteunende
functies op lokaal niveau, …. De kwaliteit van de nieuwe functie wordt niet bij deze effectgroep
beoordeeld, maar bij de effectgroep ‘wijziging ruimtelijke kwaliteit’.

Effectgroep ‘wijzigingen ruimtelijke structuur en samenhang’
Deze effectgroep gaat na in welke mate de invulling van het plangebied de ruimtelijke structuur
van een gebied wijzigt en in welke mate de invulling de ruimtelijke samenhang beïnvloedt. Hier-
bij wordt ook gekeken naar de wijziging in bereikbaarheid van het planelement. Onderstaande
tabel geeft het significantiekader weer dat wordt gehanteerd bij de beoordeling van deze effect-
groep.
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wijzigingen ruimtelijke structuur en samenhang Significantie
Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd +++
Ruimtelijke samenhang wordt lokaal significant verbeterd ++
Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verbeterd +
Geen of verwaarloosbare wijziging in ruimtelijke samenhang 0
Ruimtelijke samenhang wordt beperkt verstoord -
Ruimtelijke samenhang wordt lokaal significant verstoord --
Ruimtelijke samenhang wordt op grote schaal significant verstoord ---

Effectgroep ‘wijziging ruimtelijke kwaliteit’
De ruimtelijke kwaliteit wordt louter kwalitatief besproken. Voor het plangebied worden volgende
parameters in beschouwing genomen: nabijheid voorzieningen, nabijheid (stedelijk) groen, om-
gevingskwaliteit (rust, omgevingslawaai, hinder, belevingswaarde, …).

De intrinsieke ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de invulling van het gebied en kan pas
beoordeeld worden nadat een inrichtingsstudie is opgemaakt. Dit is momenteel niet beschik-
baar voor de te beoordelen plangebied en vormt aldus een belangrijke leemte in de kennis.
Deze leemte wordt ondervangen door in de milderende maatregelen de opmaak van een inrich-
tingsstudie voor het plangebied aan te bevelen, alsook het opnemen van randvoorwaarden
waaraan moet voldaan worden om significant negatieve te voorkomen, en deze op te nemen in
de voorschriften (of toelichtingsnota of grafisch plan) van het RUP.

Effectgroep ‘gezondheid, veiligheid en hinderaspecten’
Voor de effectgroep gezondheid, veiligheid en hinderaspecten wordt voor de beoordeling van
de significantie in hoofdzaak gesteund op de significantiebeoordeling bij de disciplines geluid,
lucht en mobiliteit.

Voor het beoordelen van het geluids- en luchtklimaat ten gevolge van het plan worden de waar-
den uit desbetreffende disciplines getoetst aan de gezondheidskundige richtwaarden van de
Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).
De richtwaarden voor luchtkwaliteit en geluid van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn opge-
nomen in onderstaande tabellen

Tabel 9-1: Overzicht van de richtwaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie (Bron:
WHO 2006)
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Tabel 9-2: Overzicht van de richtwaarden met betrekking tot geluid in gemeenschappen in een specifiek
milieu van de Wereldgezondheidsorganisatie (Bron: WHO 1999)

Uit een recentere publicatie van WHO (Night Noise Guidelines, 2009) blijkt dat voor de nachtpe-
riode indien de nabijheid van woningen beter getoetst wordt aan de richtwaarde van 40 dB(A)
(Lnight, outside) als bovengrens. Er wordt gesteld dat ook onder 40 dB(A) biologische effecten
aangetoond zijn, waarvan echter niet bewezen is dat ze de gezondheid schaden. Vanaf 40
dB(A) is dit wel het geval.

Relevantie effectgroepen
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke effectgroepen relevant zijn voor de verschil-
lende onderzoeksvragen.

Algemene
effecten

Cluster
Armenpoort (1)

Steenbakke-
rijstraat (2)

Site Bekaert
(3a+3b)

Terreinprofiel
(variant)

Wijziging in ruimtege-
bruik/bestemming

X X X X /

Wijziging ruimtelijke struc-
tuur en samenhang

X X X X X

Wijziging ruimtelijke kwali-
teit

X X X X X

Gezondheid, veiligheid en
hinderaspecten

X X X X /
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9.3.2 Algemene effectbeoordeling

9.3.2.1 Wijziging in ruimtegebruik/bestemming

De ontwikkeling van de verschillende stedelijke functies zal resulteren in een uitbreiding van de
woonfunctie, maar ook bijkomende ruimte voor kantoor-achtigen, ondersteunende diensten
(handel, horeca, diensten), zorgcomplex en de parkfunctie. Het plan beantwoordt aan de doel-
stellingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en Ruimtelijk Structuurplan Hemiksem,
zijnde vernieuwing en uitbouw van kwalitatieve woonomgeving langs de Schelde.
De realisatie van de bijkomende functies kan als significant positief (++) worden beoordeeld.

De beoordeling wordt niet meer hernomen bij de beschrijving per deelgebied omdat dit een al-
gemeen effect is.

Naast de winst aan functies zal de realisatie van het plan ook gepaard gaan met verlies aan
functies. Gezien voorliggend plan wordt gerealiseerd gelijklopend en/of na de sanering van het
deel van het plangebied in de kleiput (waarbij de aanwezige functies reeds verdwijnen) gaan in
dit deel van het plangebied geen functies verloren door de realisatie van voorliggend plan. De
gebouwen en bijhorende parking van Bekaert op het plateau is reeds verlaten en niet meer in
gebruik. Bovendien is voor de nog actieve bedrijven in de cluster Armenpoort reeds een herlo-
catiestudie uitgevoerd, waardoor alternatieven voor deze bedrijven beschikbaar zijn.
Ter hoogte van de Steenbakkerijstraat gaan 3 woningen verloren, maar er wordt opnieuw
ruimte voor wonen voorzien.
Het variant programma voor Bekaert en het alternatief voor het terreinprofiel is gelijkwaardig te
beoordelen als tov dan het basisprogramma en basis alternatief voor het terreinprofiel.

Er kan bijgevolg worden besloten met zeer significant positieve (+++) effecten tav winst aan
functies en beperkt negatief (-) tav verlies aan woonfunctie voor de Steenbakkerijstraat, gezien
nieuwe ruimte voor wonen wordt voorzien.

9.3.2.2 Wijziging ruimtelijke structuur en samenhang

De geplande ontwikkelingen zullen algemeen resulteren in een versterking van het omliggend
stedelijk weefsel, en de algemene ruimtelijke samenhang van de omgeving. Met de ontwikke-
ling van stedelijke functies binnen het plangebied, alsook een landschapspark wordt het gebied
langs de Schelde meer betrokken bij het stedelijke gebied en wordt een relatie gecreëerd met
de functies in het noorden (parkgebied met toekomstige woonontwikkelingen) ter hoogte van
Callebeek en in het zuiden (parkgebied) ter hoogte van de Sint-Bernardusabdij. Algemeen
wordt er een verhoging van de ruimtelijke samenhang gerealiseerd. In het landschapspark kun-
nen recreatieve verbindingen worden gerealiseerd, waardoor de recreatieve noord- zuid verbin-
ding wordt versterkt. Daarnaast wordt door het uitbouwen van verschillende wandelpaden en
verbindingen naar de Schelde de recreatieve structuur versterkt alsook de relatie van het plan-
gebied en het achterliggend stedelijk gebied met de Schelde.
De versterking van deze ruimtelijke structuur en samenhang kan als beperkt tot significant posi-
tief (+/++) beoordeeld worden.
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9.3.2.3 Wijziging ruimtelijke kwaliteit

In de huidige situatie getuigen een aantal van de aanwezige industriegebouwen op de site Be-
kaert en op de cluster Armenpoort van de vroegere industriële activiteiten en bezitten een ze-
kere architecturale/industriële waarde. Deze zijn aangevuld met ander minder waardevolle ge-
bouwen van latere perioden en veel verharding. Het geheel heeft hierdoor een eerder romme-
lige, maar ook verlaten indruk, waardoor de ruimtelijke kwaliteit eerder laag is. Ook na sane-
ringswerken (referentiesituatie) blijft de ruimtelijke kwaliteit van een braakliggend terrein laag.
Ook Langs de Heuvelstraat en Steenbakkerijstraat is de belevingswaarde eerder laag, door de
lage architecturale waarde van de aanwezige gebouwen en de rommelige indruk.

De aanwezigheid/nabijheid van groenstructuren en groenelementen binnen en nabij het plange-
bied wordt als een kwaliteit voor de te ontwikkelen (woon)gebieden beschouwd. De toename
van het aantal bewoners en de uitbouw van wandelpaden doorheen het landschapspark en een
kwalitatievere landschappelijk aangeklede voetgangers- en fietsverbinding langsheen de Schel-
dedijk zal leiden tot een versterking van de recreatieve functie en tot een toename van het ge-
bruik van de recreatieve gebieden (abdij) en groengebieden in de omgeving.
Naast de groen- en recreatieve structuren wordt binnen het plangebied eveneens de mogelijk-
heid voorzien om lokale ondersteunende voorzieningen te vestigen in het plangebied. Hierdoor
zullen de nieuwe bewoners niet aangewezen zijn op lokale voorzieningen in naburige gemeen-
ten, zoals bijvoorbeeld Schelle, maar zal het lokale voorzieningsapparaat binnen het plangebied
kunnen worden gerealiseerd.

De intrinsieke ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de invulling van het plangebied. De con-
crete invulling hiervan zal op projectniveau worden bepaald, maar het plan dient reeds rele-
vante elementen te verankeren opdat het plangebied kwalitatief wordt ingericht. Gezien deze
elementen in het RUP dienen worden verankerd opdat de significant positieve effecten tav de
ruimtelijke kwaliteit worden gegarandeerd worden deze elementen verder als milderende maat-
regelen voorgesteld, die worden verankerd/doorvertaald in het RUP.

Algemeen zal het plan bijgevolg de ruimtelijke kwaliteit van het gebied verbeteren. Zoals reeds
aangehaald in de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie kan het plan een
opportuniteit bieden om de waardevolle industriële gebouwen (ter hoogte van de Armenpoort)
te behouden en te integreren binnen de geplande ontwikkelingen (cfr. Emscher park Duitsland).
De ontwikkeling van het plangebied kan op die manier een meerwaarde betekenen voor de om-
geving.

Indien volgende elementen worden verankerd in het plan, kan een kwalitatieve duurzame leef-
omgeving worden gegarandeerd. Het betreffen milderende maatregelen die als suggestie wor-
den voorgesteld:

Voorzien van voldoende assen en schakelruimtes om de doorwaadbaarheid en transparan-
tie van het gebied te garanderen. Dit kan onder de vorm van groenassen, ruimte als plein-
functie, zichtassen tussen het plateau en de Schelde;
Inrichting van de het landschapspark realiseren voordat de woonontwikkelingen worden ge-
realiseerd, opdat een kwalitatieve leefomgeving wordt gecreëerd bij ingebruikname van de
nieuwe woningen;
Rekening houden met kwalitatieve verdichting van de woonontwikkelingen, zodat een goede
bezonning ontstaat van openbaar domein en tuinen. Dit kan onder meer door variatie te
voorzien in gevellijnen, typologie, bouwhoogte, … (onderstaande figuur)
Verschillende ontwikkelingen dienen in harmonie voor het volledige plangebied te gebeuren,
hierbij wordt gedacht aan elementen zoals architectuur, materiaalgebruik, …
Verder onderzoek naar de mogelijkheid om te voldoen aan de (gemeenschappelijke) ener-
giebehoefte in het plangebied, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet, …
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Er kan algemeen besloten worden met een positief (++) effect.

9.3.2.4 Gezondheid, veiligheid en hinderaspecten

Uit de discipline mobiliteit blijkt dat door de beperkte toename van personenwagens (geen toe-
name vrachtwagens) de verkeersveiligheid op potentiële conflictpunten beperkt achteruit kan
gaan. Ten aanzien van de verkeersveiligheid blijkt vooral dat de bewoners in de Heuvelstraat,
Kleidaallaan en de Sint-Bernardsesteenweg een aanzienlijke impact zal hebben op de leefkwa-
liteit. Echter blijken deze wegen op vandaag ook al zeer druk te zijn. De verkeersleefbaarheid in
de Kleidaallaan staat op vandaag reeds onder druk, waardoor bijkomend verkeer op de Klei-
daallaan op vlak van verkeersleefbaarheid moeilijk haalbaar blijkt. Uit discipline mobiliteit blijkt
dan ook dat de nodige flankerende maatregelen moeten worden genomen om de verkeersleef-
baarheid in de Kleidaallaan te verbeteren.

Geluid
Uit discipline geluid blijkt dat in het centrale deel van het plangebied na realisatie van het plan
nog steeds een goede woonomgeving op vlak van geluidklimaat aanwezig zal zijn. Het geluids-
niveau blijft onder de 45 dB(A) buitenshuis. De woonkwaliteit voor nieuwe woningen – zorgfunc-
ties langsheen de Heuvelstraat staat echter wel onder druk, door het op vandaag reeds ongun-
stige geluidsklimaat. Daarnaast zal het plan, ten opzichte van de referentiesituatie, verkeer ge-
nereren, wat een, weliswaar beperkt, effect zal hebben op het geluidsklimaat langsheen de we-
gen. Bij de realisatie van nieuwe woningen – zorgfuncties – lokale ondersteunende functies, is
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voldoende aandacht voor inrichting van de woonvertrekken (slaapkamers niet aan de straat-
zijde) en isolatie van de nieuwbouw noodzakelijk (cfr. discipline geluid).

Lucht
Uit de discipline lucht blijkt dat in de geplande situatie, ten gevolge van het gegenereerde ver-
keer, de luchtkwaliteitsdoelstellingen voor NO2 (40 µg/m³) gerespecteerd blijven. De PM10
richtwaarde van de WHO (20 µg/m3) blijft in de geplande situatie - net zoals in de referentiesitu-
atie - overschreden met een gemiddelde van 27 µg/m3.

Veiligheid
Op minder dan twee kilometer bevindt zich een Seveso-inrichting waardoor effecten op externe
veiligheid niet uit te sluiten zijn.
De Sevesoinrichtingen in de omgeving zijn:

Tank opslag Verbeke (Hogedrempel)
Caldic Belgium (Lagedrempel)
H. Essers (Hogedrempel)
Sumitomo Warehouse (Lagedrempel)
Poviron Industries (Lagedrempel)

Figuur 9-2: Seveveso inrichtingen in de nabijheid van het plangebied (bron: geopunt)

In functie van de nabijheid van deze Seveso-inrichtingen werd advies gewonnen bij de dienst
VR. Uit hun advies blijkt dat de opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) niet noodza-
kelijk is.
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9.3.3 Effectenbeoordeling ten opzichte van de huidige situatie

Cluster Armenpoort (1) Steenbakkerijstraat (2) Site Bekaert (3a+3b) Terreinprofiel (variant)
Wijziging in
ruimtege-
bruik/bestem-
ming

Verlies aan bedrijvigheid (worden
geherlokaliseerd – cfr economische
studie)

Beoordeling: beperkt negatief tot ver-
waarloosbaar (-/0)

bestaande woningen worden aange-
vuld met bijkomende wooneenhe-
den.
Verlies van 3 woningen
Verlies aan parkeerruimte

Beoordeling: beperkt negatief (-)

Verlies aan bedrijventerrein. Op dit mo-
ment zijn er echter geen bedrijfsactivi-
teiten meer aanwezig op de site.
Wel is er mogelijk verlies aan tijdelijke
evenementenruimte waarvoor het ter-
rein op vandaag soms gebruikt wordt.
Verlies aan groen op de taludhelling
enerzijds, winst aan groen en land-
schapspark anderzijds
Verlies aan parkeerruimte langs Heu-
velstraat. Gezien de parking voorname-
lijk in functie is van de voormalige acti-
viteiten op de Bekaert site (kantoorge-
bouw) is dit verlies verwaarloosbaar.
Nieuwe parkeerruimten zijn in het plan
voorzien, waardoor de impact tav het
verlies aan parkeerfunctie te verwaarlo-
zen is.
Geen onderscheidend effect naar be-
oordeling tussen basisprogramma en
variant. Concrete hoeveelheid onder-
steunende functies en voorzieningen
zal moeten blijken uit vraag en aanbod
in omgeving.

Beoordeling: verwaarloosbaar (0)

/

Wijziging
ruimtelijke
structuur en
samenhang

Klein ingesloten zone, weinig impact
op algemene ruimtelijke structuur.
Door de stopzetting van de bedrijfs-
activiteiten op de Bekaert site ligt

Kleine, eerder rommelige ongestruc-
tureerde zone met woningen zal met
een meer volledige invulling beter
aansluiten bij de stedelijke structuur
en woonlint langs de N148.

Aansluitend en aangrenzend bij de ste-
delijke kern van Hemiksem – verdich-
ting van de stedelijke structuur. Biedt
kansen om de relatie tussen de stede-
lijke kern en de Schelde te versterken.

Variant 2: Meer geleidelijk profiel
kan ervoor zorgen dat er meer
eenheid ontstaat tussen beide de-
len van het deelplan. Anderzijds
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deze bedrijvigheid eerder geïso-
leerd.
Aansluiting op recreatieve fiets- en
wandelroute route langsheen de
Schelde
Invulling met woon- en kantoorfunc-
ties zal in samenhang met deelge-
bied site Bekaert meer aansluiten bij
de omringende stedelijke functies

Beoordeling: beperkt positief (+)

Aanbevelingen
(groen)buffering naar zuidelijke ge-
legen Benedenvliet
Behoud en integratie waardevolle
(industriële) gebouwen (gebouwen
meest aansluitend bij abdijsite)
Nieuwe bouwen in aansluiting bij be-
staande gebouwen (vormgeving,
materiaalgebruik, architectuur, …)
Behoud van doorsteken tussen
deelplan en abdijsite en creëren van
open groene verbindingen/zichtas
naar de Schede om relatie tussen
abdijsite en Schelde te versterken.

Beoordeling: beperkt positief (+)

Aanbevelingen
Bouwhoogte afstemmen met nog
aanwezige omliggende bebouwing

Invulling van de zone langs de N148
(3b) zal zorgen voor een versterking
van de stedelijke structuur en (woon)lint
langs de N148.
Behoud huidig terreinprofiel: door het
hoogteverschil zal het moeilijker zijn
een eenheid te creëren tussen beide
delen van de site met stedelijke ontwik-
kelingen (3a en 3b) en in aansluiting bij
de stedelijke kern van Hemiksem – be-
langrijk is om transparantie en door-
waadbaarheid van gebied te garande-
ren
Opwaardering en versterken van recre-
atief stedelijk groengebied, door de in-
richting van een landschapspark en
groene corridor langs de Schelde die
de verbinding maken met omringende
groengebieden.
Geen concreet onderscheid naar be-
oordeling tussen basisprogramma en
variant programma.

Beoordeling: positief (++)

Aanbevelingen

- Voldoende aandacht besteden naar
aangepaste woontypologieën volgens
behoefte van de doelgroepen
Afstemming met noordelijke ontwikke-
lingen Hemixveer inzake ontwerp –
geen dense groene buffer voorzien tus-
sen beide zones

zorgt dit herstel van het “oorspron-
kelijke” terreinprofiel (van voor de
periode van de kleiontginningen)
voor een vervaging van de huidige
landschappelijke structuur in de
omgeving. De stedelijke structuur
van Hemiksem wordt eveneens
versterkt. Ten aanzien van ruimte-
lijke structuur wordt geen onder-
scheidend effect verwacht tov va-
riant 1 van het terreinprofiel. We
besluiten bijgevolg met positief
(++) effect.
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- Zone 3a: geen massief blok creëren,
maar voldoende groene doorsteken van
landschapspark naar Schelde voorzien
– hoogte van de gebouwen

Wijziging
ruimtelijke
kwaliteit

Opwaardering site waarbij plan kan-
sen biedt voor een kwalitatieve
woon- en werkomgeving langs het
water te creëren

Beoordeling; beperkt positief (+)

Aanbevelingen
Privacy, Lichten en Zichten respec-
teren.
Creatie van groene bufferruimte tus-
sen valleigebied Benedenvliet en
nieuwe ontwikkelingen
Aandacht voor architecturale vorm-
geving, met eventuele integratie van
waardevolle industriële gebouwen,
in afstemming met de ligging langs
het water en de abdijsite.

opwaardering van deels verloederde
en rommelige omgeving

Beoordeling; beperkt positief (+)

Opwaardering braakliggende site,
waarbij het plan kansen biedt voor een
kwalitatieve, gedifferentieerde stedelijke
woonomgeving met ondersteunende
functies met aandacht voor groen, aan-
sluitend bij een de stedelijke kern van
Hemiksem en langs het water
Ook ruimtelijke kwaliteit voor omlig-
gende (woon)omgeving wordt verbeterd
door omvorming bedrijvigheid naar ste-
delijke functies met inbreng van vol-
doende groen (landschapspark ed)
Geen concreet onderscheidend effect
naar beoordeling tussen basispro-
gramma en variant programma.

Beoordeling: positief (++)

Aanbevelingen:
Privacy, Lichten en Zichten respecte-
ren.
Aandacht voor architecturale vormge-
ving, in afstemming met bestaande be-
bouwing langs N148 voor 3b en met
noordelijke ontwikkeling en ligging
langs de Schelde voor 3a.
Bouwhoogte gebouwen in lager gele-
gen deel afstemmen op grondniveau
Heuvelstraat, zoals in huidige situatie;

/
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Het plan kan een bijkomende meer-
waarde bieden op het vlak van ecolo-
gisch bouwen, door gebruik te maken
van duurzame materialen, het voorzien
van een goede isolatie en ventilatie,
energierecuperatie, hergebruik van re-
genwater voor toiletten en onderhoud,
….
Aandacht voor het globale comfort van
het openbaar domein en parkgebied:
kwalitatief materiaalgebruik, wandelmo-
gelijkheden, zitmogelijkheden, ontmoe-
tingsruimte bv door voorzien van oriën-
terend plein, …

Gezondheid,
veiligheid en
hinder-
aspecten

Zeer goed woonklimaat, geluidsni-
veau < 40dB(A)
Richtwaarde WHO voor NO2 blijft
gerespecteerd. De richtwaarde voor
PM10 (20 µg/m3) blijft overschreden,
de richtwaarde voor PM2,5 (10
µg/m3) blijft eveneens overschreden
(ca. 17 µg/m3)

Beoordeling; verwaarloosbaar (0)

Ernstige hinder gezien slecht ge-
luidsklimaat Heuvelstraat (60-65
dB(A)).
Richtwaarde WHO voor NO2 blijft
gerespecteerd. De richtwaarde voor
PM10 (20 µg/m3) blijft overschreden,
de richtwaarde voor PM2,5 (10
µg/m3) blijft eveneens overschreden
(ca. 17 µg/m3)

Beoordeling; negatief (--) effect

Milderende matregelen
Slaapvertrekken niet zijde Heuvel-
straat voorzien
Gevelisolatie opleggen voor nieuw-
bouw in stedenbouwkundige voor-
schriften

3a.
Zeer gunstig geluidsklimaat < 45dB(A)
Richtwaarde WHO voor NO2 blijft ge-
respecteerd. De richtwaarde voor PM10

(20 µg/m3) blijft overschreden, de richt-
waarde voor PM2,5 (10 µg/m3) blijft
eveneens overschreden (ca. 17 µg/m3)

Het betreft een ingesloten binnen gebied
met een autoluwkarakter, hinder wegver-
keer is verwaarloosbaar.
Uit discipline water blijkt dat een goed func-
tionerend drainagesysteem noodzakelijk is
om hinder tav wateroverlast thv de wonin-
gen te voorkomen.

Beoordeling: verwaarlozen tot aanzienlijk
negatief (water)

/
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3b.
Geluidsklimaat: > 55dB(A) => ernstige
hinder overdag en ’s nachts (WHO).
Luchtklimaat: Richtwaarde WHO voor
NO2 blijft gerespecteerd. De richt-
waarde voor PM10 (20 µg/m3) blijft
overschreden, de richtwaarde voor
PM2,5 (10 µg/m3) blijft eveneens over-
schreden (ca. 17 µg/m3)

Beoordeling; aanzienlijk negatief (---) effect

Milderende matregelen
Maatregelen voorzien om een afdoende
geluidklimaat binnenshuis te halen voor
de woningen langsheen de Heuvel-
straat en Steenbakkerijstraat. Dit kan
onder de vorm van het voorzien van
voldoende akoestische isolatie (zie
akoestische criteria voor woongebou-
wen NBN S01-400-1 : 2008).
Antropogeen watersysteem noodzake-
lijk met infiltratieriolen (cfr. discipline
water).
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9.3.4 Cumulatieve effecten

Gezien de omvang van het deelgebied site Bekaert in vergelijking met de cluster Armenpoort en
Steenbakkerijstraat zal voornamelijk de impact van de site Bekaert bepalend zijn voor de milieu-
effecten en worden er op vlak van mens – ruimtelijke aspecten geen belangrijke cumulatieve
effecten verwacht. In het algemeen zullen de ontwikkelingen bijdragen tot een versterking van
het stedelijk weefsel en de samenhang met de omgeving vergroten, zoals ook aangehaald bij
de algemene effectbespreking.

9.3.5 Milderende maatregelen en aanbevelingen

Onderstaand worden op basis van de milieubeoordeling milderende maatregelen en aanbeve-
lingen geformuleerd. Voor de doorvertaling van deze maatregelen/aanbevelingen wordt verwe-
zen naar hoofdstuk 16.

9.3.5.1 Milderende maatregelen

Site Bekaert
Maatregelen voorzien om een afdoende geluidklimaat binnenshuis te halen voor de wo-
ningen langsheen de Heuvelstraat en Steenbakkerijstraat. Dit kan onder de vorm van het
voorzien van voldoende akoestische isolatie (zie akoestische criteria voor woongebouwen
NBN S01-400-1 2008).
Inrichting van de het landschapspark realiseren voordat de woonontwikkelingen worden
gerealiseerd, opdat een kwalitatieve leefomgeving wordt gecreëerd bij ingebruikname van
de nieuwe woningen.

9.3.5.2 Aanbevelingen

Algemeen
Rekening houden met kwalitatieve verdichting van de woonontwikkelingen, zodat een
goede bezonning ontstaat van openbaar domein en tuinen. Dit kan onder meer door vari-
atie te voorzien in gevellijnen, typologie, bouwhoogte, … (onderstaande figuur)
Verschillende ontwikkelingen dienen in harmonie voor het volledige plangebied te gebeu-
ren, hierbij wordt gedacht aan elementen zoals architectuur, materiaalgebruik, …
Voorzien van voldoende assen en schakelruimtes om de doorwaadbaarheid en transpa-
rantie van het gebied te garanderen. Dit kan onder de vorm van groenassen, ruimte als
pleinfunctie, zichtassen tussen het plateau en de Schelde;
Verder onderzoek naar de mogelijkheid om te voldoen aan de (gemeenschappelijke)
energiebehoefte in het plangebied, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een warmtenet, …

Cluster Armenpoort (1)
(groen)buffering naar zuidelijke gelegen Benedenvliet.
Behoud van doorsteken tussen deelplan en abdijsite en creëren van open groene verbin-
dingen naar de Schede om relatie tussen abdijsite en Schelde te versterken.
Privacy, Lichten en Zichten respecteren.
Aandacht voor architecturale vormgeving, met eventuele integratie van waardevolle indu-
striële gebouwen (gebouwen meest aansluitend bij abdijsite), in afstemming met de lig-
ging langs het water en de abdijsite.

Steenbakkerijstraat (2)
Bouwhoogte afstemmen met nog aanwezige omliggende bebouwing.

Site Bekaert (3a + 3b)
Voldoende aandacht besteden naar aangepaste woontypologieën volgens behoefte van
de doelgroepen.
Zone 3a: geen massief blok creëren, maar voldoende groene doorsteken van land-
schapspark naar Schelde voorzien.
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Bouwhoogte gebouwen in lager gelegen deel afstemmen op grondniveau Heuvelstraat,
zoals in huidige situatie.
Privacy, Lichten en Zichten respecteren.
Aandacht voor architecturale vormgeving, in afstemming met bestaande bebouwing langs
N148 voor 3b en met noordelijke ontwikkeling en ligging langs de Schelde voor 3a.
Het plan kan een bijkomende meerwaarde bieden op het vlak van ecologisch bouwen,
door gebruik te maken van duurzame materialen, het voorzien van een goede isolatie en
ventilatie, energierecuperatie, hergebruik van regenwater voor toiletten en onderhoud, ….
Aandacht voor het globale comfort van het openbaar domein en parkgebied: kwalitatief
materiaalgebruik, wandelmogelijkheden, zitmogelijkheden, …
Schaal en typologie van de gebouwen wordt afgestemd op de context van het plangebied
(wonen aan het water, geen hoge geïsoleerde ‘wand gebouwen’ langsheen de Schelde,
…).
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9.3.6 Synthese

Op vlak van mens - ruimtelijke aspecten zal de ontwikkeling van het plan voornamelijk resulte-
ren in de uitbouw van een kwalitatieve woonomgeving langs de Schelde met een versterking
van de ruimtelijke/functionele samenhang en het omringende stedelijke weefsel aangevuld met
woonzorgfunctie en kantoor-achtigen, waarbij de mogelijkheid bestaat om lokale ondersteu-
nende voorzieningen (handel, horeca, diensten) te voorzien binnen de ontwikkeling.
Het plan betekent zo ook een winst aan stedelijke functies, zijnde wonen, kantoor-achtigen, on-
dersteunende diensten (handel, horeca, diensten), zorgcomplex. Gezien de Bekaert site gesa-
neerd wordt is het verlies aan functies hier grotendeels te verwaarlozen. Voor de overige deel-
plannen blijft het verlies aan functies beperkt, gezien het grotendeels behoud van bestaande
woningen (met uitzondering van 3 woningen in steenbakkerijstaart) en de herlokalisatie van de
nog actieve bedrijven in de cluster Armenpoort.
De uitbouw van wandelpaden doorheen het landschapspark en meer kwalitatieve inrichting van
de voetgangers- en fietsverbinding langsheen de Scheldedijk zal overigens een positieve im-
pact hebben op de recreatieve functie en doorwaadbaarheid van het plangebied.
Gezien de huidige eerder lage ruimtelijke kwaliteit van het plangebied kan met een doordacht
ontwerp en aandacht voor architecturale vormgeving de ruimtelijke kwaliteit van het plangebied
sterk verbeteren. Hiervoor worden aanbevelingen aangereikt.
Op vlak van hinder en gezondheid dient de nieuwbouw langsheen de Heuvelstraat met vol-
doende gevelisolatie te worden voorzien en de slaapvertrekken worden bij voorkeur niet aan de
straatzijde voorzien.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de effecten van het plan voor milderende maatre-
gelen. Daarnaast wordt een beoordeling opgenomen van het plan inclusief het nemen van de
de milderende maatregelen. Hierbij worden de bovenstaand beschreven milderende maatrege-
len allemaal in beschouwing genomen. De aanbevelingen worden niet mee in rekening ge-
bracht.

Beoordeling voor milderende maatregelen Beoordeling incl pakket aan milderende maatrege-
len

Wijziging in
ruimte-
gebruik/

bestemming

Wijziging
ruimtelijke

structuur en
samenhang

Wijziging
ruimtelijke
kwaliteit

Gezond-
heid, vei-
ligheid en

hinder-
aspecten

Wijziging in
ruimte-ge-
bruik/ be-
stemming

Wijziging
ruimtelijke
structuur

en samen-
hang

Wijziging
ruimtelijke
kwaliteit

Gezond-
heid, vei-
ligheid en

hinder-
aspecten

Algemene effecten Winst aan
functies +++

+/++ ++ -- +++ ++ ++ --

Cluster Armenpoort
(1)

-/0 + + 0 -/0 + + 0

Steenbakkerijstraat
(2)

- + + -- - + + -

Bekaertsite
(3a + 3b)

0 ++ ++ --- 0 ++ ++ -

Bekaertsite
(3a + 3b) variant

0 ++ ++ --- 0 ++ ++ -

Terreinprofiel
variant 2

/ ++ / / / ++ / /
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10  Beoordeling van het nulalternatief +

In dit hoofdstuk worden enerzijds de milieueffecten onderzocht voor de ontwikkeling van een
watergebonden bedrijventerrein binnen het plangebied. Dit vloeit voort uit de vraag van W&Z
om het alternatief watergebonden bedrijvigheid binnen het huidige planologisch kader (indu-
striegebied) te onderzoeken op milieueffecten.

Anderzijds worden de milieueffecten onderzocht voor de ontwikkeling van een KMO-zone in het
plangebied. Dit vloeit voort uit de vraag om het alternatief ‘KMO-zone’ te onderzoeken op mili-
eueffecten.

10.1 Watergebonden bedrijvigheid

Gezien bij opmaak van de ontwerptekst van het plan-MER geen kencijfers werden aangeleverd
door W&Z worden de milieueffecten beschreven op basis van het goedgekeurde project-MER
en het programma van Blue-Gate te Antwerpen, dat eveneens een ontwikkeling van waterge-
bonden bedrijvigheid omvat.

10.1.1 Discipline mobiliteit

Op basis van het project-MER Blue Gate kan voor voorliggend plan onderstaande verkeersge-
neratie worden berekend. Het is immers weinig realistisch dat bedrijven 100% van hun trans-
portbewegingen over het water voorzien.

Blue Gate pae/ha 0+ (31ha) obv
Blue gate

Plan basis-
programma

OSP Aankomen 29 899 82
8-9u Vertrekken 4 124 166
ASP Aankomen 3 93 137
17-18u Vertrekken 26 806 103

De verwachte verkeersgeneratie bij een watergebonden bedrijvigheid ligt veel hoger in vergelij-
king met het basis- en variantprogramma en bevat een veel groter aandeel vrachtverkeer. Hier-
uit kan al worden afgeleid dat de milieueffecten ten aanzien van de discipline mobiliteit aanzien-
lijk negatiever zullen zijn. Belangrijk bij watergebonden activiteiten is de aanwezigheid van bi- of
trimodaal vervoerssysteem van en naar het hinterland. Om het plangebied naar de A12 te ont-
sluiten moet via de woonstraten Abdijstraat, Delvauxstraat of Saunierlei worden gereden om de
Kleidaallaan te bereiken. Voor- en na transport via het spoor is in voorliggende context geen
evidentie.

Bij realisatie van het het nulalternatief + zullen de intensiteiten in grotere mate stijgen ten op-
zichte van voorliggend programma. Dit heeft een overschrijding van de kritische grens tot ge-
volg, waardoor de doorstroming gehinderd wordt. Zelfs structurele verkeersproblemen met file-
vorming zijn mogelijk. Het vrachtverkeer zal vermoedelijk geconcentreerd worden op de Klei-
daallaan (richting A12) waardoor deze weg, maar ook de Abdijstraat, Delvauxstraat en de Sint-
Bernardsesteenweg, sterk onder druk komen te staan. De effecten zijn dan ook als negatief tot
aanzienlijk negatief te beoordelen (--/---).



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 2
Pagina 197 van 224

De hogere verkeersgeneratie vertaalt zich ook door in de andere effectgroepen. Verkeersleef-
baarheid bleek bij de beoordeling van het basisprogramma al cruciaal. In het nulalternatief + zal
dit omwille van de grotere verkeersgeneratie en het groter aandeel vrachtverkeer tot sterke ver-
keersleefbaarheidsproblemen zorgen (aanzienlijk negatief (---)).

De grotere toename van het verkeer, maar zeker ook het grotere aandeel vrachtverkeer is on-
gunstig voor de verkeersveiligheid. Ook op dit vlak zal het nulalternatief + slechter scoren (ne-
gatief (--)).

Globaal kan gesteld worden dat de grotere verkeersgeneratie en het grotere aandeel vrachtver-
keer de ongunstige mobiliteitseffecten versterken.

10.1.2 Discipline geluid

Indien er watergebonden bedrijven op deze terreinen zouden voorzien worden, dan moet min-
stens aan de VLAREM II bepalingen voor geluid worden voldaan. Dit betekent dat de milieu-
kwaliteitsnorm voor dag, avond en nachtperiode moet gerespecteerd worden. Vooral voor de
avond – en nachtperiode is een opvulling tot 45, respectievelijk 40 dB(A) als specifieke bijdrage
zeker een verhoging van het huidige omgevingsgeluid. Ook het verkeer dat door deze invulling
zal gegenereerd worden is veel groter dan in de huidige referentiesituatie. Daarnaast zal het
aandeel vrachtverkeer veel groter zijn in vergelijking met de verkeersgeneratie van voorliggend
plan (voornamelijk personenwagens). Kortom, door de invulling van het plan met watergebon-
den bedrijvigheid zal het omgevingsgeluid met grote zekerheid stijgen en dit ten opzichte van
de huidige en de toekomstige situatie na saneringswerken .

10.1.3 Discipline lucht

Het nulalternatief+ omvat de ontwikkeling van een watergebonden bedrijventerrein binnen het
plangebied. Dit alternatief zal een aanzienlijke verkeersgeneratie en een stijging van het aandeel
vrachtverkeer tot gevolg hebben (discipline mobiliteit) waardoor ook de verkeersemissies zullen
toenemen. De ontwikkeling van watergebonden bedrijvigheid zal ook aanleiding geven tot lucht-
emissies van stationaire bronnen. We kunnen bijgevolg besluiten dat de realisatie van waterge-
bonden bedrijvigheid negatieve effecten zal genereren ten gevolge van het stijgend aandeel
vrachtverkeer en de activiteiten zelf.

10.1.4 Discipline bodem en grondwater

T.o.v. de toekomstige situatie na saneringswerken (gesaneerd) houdt de ontwikkeling van een
watergebonden bedrijventerrein, net zoals bij voorliggend plan, een uitbreiding van de verharde
oppervlakte in. De effectbeoordeling van de effectgroepen ‘profielwijziging’, ‘erosie’, ‘bodemzet-
ting’ en ‘wijziging in bodem- en grondwaterkwaliteit’ zijn gelijkwaardig als deze voor de bespre-
king van het voorliggend plan, waarbij de keermuur op de huidige locatie behouden blijft. Con-
form de vigerende wetgeving zal het watergebonden bedrijventerrein eveneens moeten voor-
zien in (1) maximaal hergebruik, (2) infiltratie en (3) buffering en vertraagde afvoer van het op-
gevangen hemelwater. Binnen het nulalternatief+ zal de ruimte voor lokale infiltratie echter zeer
beperkt zijn, daar er in het voorliggend plan ruimte is voor een landschapspark. Hierbij dient
echter de kanttekening gemaakt worden dat de bergingsmogelijkheden van de leeflaag beperkt
zijn (geohydrologisch afgeschermde ondergrond). De maatregelen m.b.t. de opbouw van de
leeflaag en aangepast systeem van drainage en irrigatie in deze leeflaag dienen eveneens uit-
gewerkt te worden binnen het nulalternatief+.

10.1.5 Discipline oppervlaktewater

De realisatie van een watergebonden bedrijvigheid houdt t.o.v. de referentiesituatie eveneens
een uitbreiding van de verharde oppervlakte en een productie aan afvalwater in. Het opvangen
van het hemelwater en de afvoer/verwerking van het afvalwater zal eveneens moeten voldoen
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aan de vigerende wetgeving. De beoordeling van de verschillende effectgroepen binnen de dis-
cipline oppervlaktewater zijn gelijkwaardig aan deze van het voorliggend plan, waarbij de keer-
muur op de huidige locatie behouden blijft. Bij de realisatie van watergebonden bedrijvigheid
kan er – naargelang het specifieke type bedrijvigheid – wel een grotere afvalwaterproductie op-
treden. Conform de geldende regelgeving dient dit afvalwater dan afdoende gezuiverd te wor-
den zodat er finaal in principe geen verschil in effect is.

10.1.6 Discipline fauna en flora

Bij realisatie van een watergebonden bedrijvigheid zal de ruimte die bij voorliggend plan wordt
voorzien voor ecotoopcreatie of ontsnippering niet voorzien worden. Afhankelijk van de inkle-
ding van het bedrijventerrein kunnen wel groenelementen worden voorzien, maar niet binnen de
grootte-orde van voorliggend programma. De effecten ten aanzien van ecotoopcreatie en ont-
snippering zijn dan ook als te verwaarlozen (0) te beoordelen. Daarnaast zal langsheen de
Schelde geen ruimte zijn voor spontane slikken en schorre ontwikkeling. De kaaimuur zal meer
bepaald worden ingericht als laad- en loskade.

De beoordeling van de effectgroepen ‘Ecotoopwijziging door wijziging van de hydrologie’, ‘Ver-
ontreiniging’ en ‘Verstoring – deelaspect verlichting’ zijn gelijkwaardig aan deze van het voorlig-
gend plan.

Daarnaast zal het geluidsklimaat bij de realisatie van watergebonden bedrijvigheid significant
wijzigen ten opzichte van de toekomstige situatie na saneringswerken. Het geluidsklimaat zal
bepaald worden door zowel de bedrijfsactiviteiten als de verkeersgeneratie, waarbij een groot
aandeel vrachtvervoer wordt verwacht. De effecten ten aanzien van verstoring kunnen dan ook
als aanzienlijk negatief (--) worden beoordeeld ten opzichte van de toekomstige situatie na sa-
neringswerken.

10.1.7 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

De realisatie van watergebonden bedrijvigheid zal het plangebied wijzigen in een bedrijvenland-
schap, dat aansluit bij de historische activiteiten op de site. De landschappelijke structuur blijft
echter versnipperd, gezien geen verbinding wordt voorzien, zoals in voorliggend programma on-
der de vorm van een landschapspark wordt gerealiseerd. Met een doordacht ontwerp van het
bedrijventerrein en een kwalitatieve inrichting, rekening houdende met de landschappelijke
structuren in de omgeving kan de landschappelijke structuur nog enigszins worden versterkt.
Indien watergebonden bedrijvigheid wordt voorzien wordt de keermuur behouden en licht ver-
hoogd (ikv Sigma-plan). Landschappelijk gezien sluit dit niet goed aan bij de slikken en schor-
ren van de Schelde ten noorden en zuiden van het plangebied. De effecten ten aanzien van ar-
cheologie zijn gelijkwaardig te beoordelen als de beoordeling van voorliggend plan.

10.1.8 Discipline mens ruimtelijke aspecten

De realisatie van watergebonden bedrijvigheid resulteert in de winst aan deze activiteiten op de
site. De activiteiten sluiten echter weinig tot niet aan bij de verschillende ontwikkelingen van de
abdijsite en de Scheldeboorden aan de Callebeek, waarop het plangebied aansluit.
Op vlak van ruimtelijke kwaliteit, hinder en gezondheid zal de ontwikkeling van watergebonden
bedrijvigheid een negatieve impact hebben op de omgeving. Het groot aandeel vrachtverkeer
(voor- en na transport) en de activiteiten zelf zullen hiervoor bepalend zijn. Indien Seveso inrich-
tingen worden toegelaten op het watergebonden bedrijventerrein kunnen effecten ten aanzien
van externe veiligheid niet uitgesloten worden en zal een RVR moeten worden opgemaakt.
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10.1.9 Conclusie watergebonden bedrijvigheid

Uit bovenstaande milieubeoordeling blijkt dat watergebondenbedrijvigheid op de huidige site
een hogere verkeersgeneratie (incl. meer vrachtverkeer) met zich meebrengt, wat zijn effect
heeft op het geluids- en luchtklimaat in de directe omgeving. Ook de activiteiten zelf zullen voor
hinder zorgen naar de omgeving (omwonenden en fauna) toe.
Ten aanzien van bodem, grond- en oppervlaktewater kunnen de effecten als negatiever worden
beoordeeld in vergelijking met de effecten van voorliggend plan. Er wordt voor watergebonden
bedrijvigheid een grotere afvalwaterproductie verwacht  en gezien geen landschapspark wordt
voorzien, zullen de mogelijkheden voor infiltratie beperkter zijn bij de realisatie van watergebon-
den bedrijvigheid.
Indien watergebonden bedrijvigheid wordt voorzien, wordt de groen- en landschappelijke struc-
tuur in de omgeving niet versterkt. De belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit zal bepaald wor-
den door de uiteindelijke inrichting van het gebied.

10.2 KMO-zone

10.2.1 Discipline mobiliteit

Op basis van getelde intensiteiten aan de bestaande KMO-zone Spelver te Bilzen kan voor
voorliggend plan onderstaande verkeersgeneratie worden berekend, via extrapolatie. Deze ge-
gevens werden ook gehanteerd in de screening OHPL0409 ifv RUP Spelver.

Het aandeel zwaar verkeer schommelt tussen 10 en 15%.

Spelver Bilzen
pae/ha

0+ (31ha) obv
Spelver

Plan basis-
programma

OSP Aankomen 5 195 82
8-9u Vertrekken 2 150 166
ASP Aankomen 3 195 137
17-18u Vertrekken 5 234 103

De verwachte verkeersgeneratie bij invulling als KMO-zone ligt hoger dan deze voor het basis-
en variantprogramma. Het aandeel zwaar verkeer is daarenboven hoger. De milieueffecten qua
mobiliteit zullen dus groter zijn voor een invulling als KMO-zone.

De intensiteiten op de omliggende wegen zullen bij invulling als KMO-zone meer stijgen dan in
het voorliggende programma. Dit heeft gevolgen op de doorstroming. Aangezien de omgeving
momenteel reeds weinig restcapaciteit kent qua verkeersafwikkeling, is een negatief effect te
verwachten. In vergelijking met het basis- en variantprogramma is het effect groter, maar het is
kleiner dan bij een invulling als watergebonden bedrijvigheid.

De hogere verkeersgeneratie vertaalt zich ook door in de andere effectgroepen. Verkeersleef-
baarheid bleek bij de beoordeling van het basisprogramma al cruciaal. Bij een invulling als
KMO-zone zal dit omwille van de grotere verkeersgeneratie en het groter aandeel vrachtverkeer
tot sterke verkeersleefbaarheidsproblemen zorgen (negatief (--)).

De grotere toename van het verkeer, maar zeker ook het grotere aandeel vrachtverkeer is on-
gunstig voor de verkeersveiligheid. Ook op dit vlak zal het nulalternatief + slechter scoren (be-
perkt negatief (-)).

Globaal kan gesteld worden dat de grotere verkeersgeneratie en het grotere aandeel vrachtver-
keer de ongunstige mobiliteitseffecten versterken.
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10.2.3 Discipline geluid

Indien er KMO (lokale bedrijvigheid) op deze terreinen zou voorzien worden, dan moet minstens
aan de VLAREM II bepalingen voor geluid worden voldaan. Dit betekent dat de milieukwaliteits-
norm voor dag, avond en nachtperiode moet gerespecteerd worden. Vooral voor de avond – en
nachtperiode is een opvulling tot 45 dB(A) als specifieke bijdrage zeker een verhoging van het
huidige omgevingsgeluid. Ook het verkeer dat door deze invulling zal gegenereerd worden is
veel groter dan in de huidige referentiesituatie. Daarnaast zal het aandeel vrachtverkeer veel
groter zijn in vergelijking met de verkeersgeneratie van voorliggend plan (voornamelijk perso-
nenwagens), maar in mindere mate dan voor watergebondenbedrijvigheid. Kortom, door de in-
vulling van het plan met KMO (lokale bedrijvigheid) zal het omgevingsgeluid met grote zeker-
heid stijgen en dit ten opzichte van de huidige en de toekomstige situatie na saneringswerken.
De effecten zullen evenwel beperkter zijn ten opzichte van de realisatie van watergebonden be-
drijvigheid.

10.2.4 Discipline lucht

Het nulalternatief+ omvat de ontwikkeling van een KMO-zone (lokale bedrijvigheid) binnen het
plangebied. Dit alternatief zal een stijging in de verkeersgeneratie en een stijging van het aandeel
vrachtverkeer tot gevolg hebben (discipline mobiliteit) waardoor ook de verkeersemissies zullen
toenemen. De ontwikkeling van KMO-zone (lokale bedrijvigheid) zal ook aanleiding geven tot
luchtemissies van stationaire bronnen. We kunnen bijgevolg besluiten dat de realisatie van KMO-
zone (lokale bedrijvigheid) negatieve effecten zal genereren ten gevolge van het stijgend aandeel
(vracht)verkeer en de activiteiten zelf.

10.2.5 Discipline bodem en grondwater

T.o.v. de toekomstige situatie na saneringswerken houdt de ontwikkeling van een KMO-zone,
net zoals bij voorliggend plan, een uitbreiding van de verharde oppervlakte in. De effectbeoor-
deling van de effectgroepen ‘profielwijziging’, ‘erosie’, ‘bodemzetting’ en ‘wijziging in bodem- en
grondwaterkwaliteit’ zijn gelijkwaardig als deze voor de bespreking van het voorliggend plan,
waarbij de keermuur op de huidige locatie behouden blijft. Conform de vigerende wetgeving zal
eveneens moeten voorzien in (1) maximaal hergebruik, (2) infiltratie en (3) buffering en ver-
traagde afvoer van het opgevangen hemelwater. Bij de realisatie van een KMO-zone zal de
ruimte voor lokale infiltratie echter zeer beperkt zijn, daar er in het voorliggend plan ruimte is
voor een landschapspark. Hierbij dient echter de kanttekening gemaakt worden dat de ber-
gingsmogelijkheden van de leeflaag beperkt zijn (geohydrologisch afgeschermde ondergrond).
De maatregelen m.b.t. de opbouw van de leeflaag en aangepast systeem van drainage en irri-
gatie in deze leeflaag dienen eveneens uitgewerkt te worden binnen het nulalternatief+.

10.2.6 Discipline oppervlaktewater

De realisatie van een KMO-zone houdt t.o.v. de referentiesituatie eveneens een uitbreiding van
de verharde oppervlakte en een productie aan afvalwater in. Het opvangen van het hemelwater
en de afvoer/verwerking van het afvalwater zal eveneens moeten voldoen aan de vigerende
wetgeving. De beoordeling van de verschillende effectgroepen binnen de discipline oppervlakte-
water zijn gelijkwaardig aan deze van het voorliggend plan, waarbij de keermuur op de huidige
locatie behouden blijft. Bij de realisatie van een KMO-zone zal er vermoedelijk geen grotere af-
valwaterproductie optreden, wat bij watergebonden bedrijvigheid meer waarschijnlijk is. Con-
form de geldende regelgeving dient dit afvalwater sowieso afdoende gezuiverd te worden zodat
er finaal in principe geen verschil in effect is.

10.2.7 Discipline fauna en flora

Bij realisatie van een KMO-zone (lokale bedrijvigheid) zal de ruimte die bij voorliggend plan
wordt voorzien voor ecotoopcreatie of ontsnippering niet voorzien worden. Afhankelijk van de
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inkleding van het bedrijventerrein kunnen wel groenelementen worden voorzien, maar niet bin-
nen de grootte-orde van voorliggend programma. De effecten ten aanzien van ecotoopcreatie
en ontsnippering zijn dan ook als te verwaarlozen (0) te beoordelen. Daarnaast wordt aange-
nomen dat langsheen de Schelde geen ruimte zal zijn voor spontane slikken en schorre ontwik-
keling. In tegenstelling tot het alternatief waar watergebonden bedrijvigheid wordt voorzien, wor-
den geen laad- en loskaaien voorzien thv de Schelde.

De beoordeling van de effectgroepen ‘Ecotoopwijziging door wijziging van de hydrologie’, ‘Ver-
ontreiniging’ en ‘Verstoring – deelaspect verlichting’ zijn gelijkwaardig aan deze van het voorlig-
gend plan.

Daarnaast zal het geluidsklimaat bij de realisatie van KMO-zone (lokale bedrijvigheid) wijzigen
ten opzichte van de toekomstige situatie na saneringswerken. Het geluidsklimaat zal bepaald
worden door zowel de bedrijfsactiviteiten als de verkeersgeneratie, waarbij een groot aandeel
vrachtvervoer wordt verwacht. De effecten ten aanzien van verstoring kunnen dan ook als
aanzienlijk negatief (--) worden beoordeeld ten opzichte van de toekomstige situatie na sane-
ringswerken.

10.2.8 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

De realisatie van KMO-zone (lokale bedrijvigheid) zal het plangebied wijzigen in een bedrijven-
landschap met een lagere dynamiek in vergelijking met de historische activiteiten op de site. De
landschappelijke structuur blijft echter versnipperd, gezien geen verbinding wordt voorzien, zo-
als in voorliggend programma onder de vorm van een landschapspark. Met een doordacht ont-
werp van het bedrijventerrein en een kwalitatieve inrichting, rekening houdende met de land-
schappelijke structuren in de omgeving kan de landschappelijke structuur nog enigszins worden
versterkt.
Aangenomen wordt dat de keermuur onder de huidige vorm (weliswaar verhoogd conform het
sigmaplan) wordt behouden. Landschappelijk gezien sluit dit niet goed aan bij de slikken en
schorren van de Schelde ten noorden en zuiden van het plangebied. De effecten ten aanzien
van archeologie zijn gelijkwaardig te beoordelen als de beoordeling van voorliggend plan.

10.2.9 Discipline mens ruimtelijke aspecten

De realisatie van een KMO-zone (lokale bedrijvigheid) resulteert in de winst aan deze activitei-
ten op de site. De activiteiten sluiten echter weinig tot niet aan bij de verschillende ontwikkelin-
gen van de abdijsite en de Scheldeboorden aan de Callebeek, waarop het plangebied aansluit.
Op vlak van ruimtelijke kwaliteit, hinder en gezondheid zal de ontwikkeling van lokale bedrijvig-
heid een negatieve impact hebben op de omgeving. Het groot aandeel vrachtverkeer (voor- en
na transport) en de activiteiten zelf zullen hiervoor bepalend zijn. Aangenomen wordt dat geen
seveso inrichtingen worden toegelaten op het lokale bedrijventerrein.

10.2.10 Conclusie KMO-zone (lokale bedrijvigheid)

Uit bovenstaande milieubeoordeling blijkt dat een KMO-zone op de huidige site een hogere ver-
keersgeneratie (incl. meer vrachtverkeer) met zich meebrengt, wat zijn effect heeft op het ge-
luids- en luchtklimaat in de directe omgeving. Ook de activiteiten zelf zullen voor hinder zorgen
naar de omgeving (omwonenden en fauna) toe.
Ten aanzien van bodem, grond- en oppervlaktewater worden negatievere effecten verwacht in
vergelijking met voorliggend plan. Bij de realisatie van een KMO-zone zal de ruimte voor lokale
infiltratie namelijk zeer beperkt zijn, daar er in het voorliggend plan ruimte is voor een land-
schapspark. Indien watergebonden bedrijvigheid wordt voorzien, wordt de groen- en landschap-
pelijke structuur in de omgeving niet versterkt. De belevingswaarde en ruimtelijke kwaliteit zal
bepaald worden door de uiteindelijke inrichting van het gebied.
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11  Beoordeling ten opzichte van de planolo-
gische situatie

In onderstaande paragraaf wordt voor voorliggend plan onderzocht in welke mate de wijziging
van de juridisch planologische situatie aanleiding en impact heeft op vlak van milieu.

Effect Juridisch-planologische referentiesitu-
atie (gemengd regionaal bedrijventer-
rein)

Voorliggend plan

Mobiliteit Op het gewestplan is de site momenteel
hoofdzakelijk industrieterrein. Het gaat
om 30ha 99a 5ca (bruto).

Op basis van kencijfers16 wordt een ra-
ming van de verkeersgeneratie gemaakt
indien de site ontwikkeld zou worden als
industrieterrein. Er wordt aangenomen
dat het om zware industrie gaat, aange-
zien dit het best aansluit bij de historische
situatie (fabriek Bekaert).

Per hectare netto oppervlakte geven de
kencijfers aan dat 59 personenwagenbe-
wegingen en 14 vrachtwagenbewegingen
verwacht moeten worden (ingaand + uit-
gaand). Gemiddeld bedraagt de verhou-
ding tussen netto en bruto oppervlakte
0,77. Daarenboven zijn deze kencijfers
van toepassing op een gemiddelde week-
dag. Omzetting naar een werkdag ge-
beurt aan de hand van een factor 1,33.

Dit resulteert in 1.873 personenwagenbe-
wegingen en 444 vrachtwagenbewegin-
gen per dag. Samen is dit goed voor een
verkeersgeneratie van 2.762 pae per dag
(ingaand + uitgaand).
Door het hoog aandeel vrachtverkeer in
de juridisch planologische situatie staat
de verkeersleefbaarheid en verkeersleef-
baarheid mee onder druk.

Deze verkeersgeneratie voor een indu-
strieterrein (zware industrie) ligt iets ho-
ger dan de voorspelde verkeersgeneratie
van het voorgestelde programma (+
20%). Dat betekent dat ten opzichte van
de juridisch planologische situatie het
voorgestelde programma voor een af-
name van de intensiteiten zou zorgen.
Daarnaast wordt een daling van het
vrachtverkeer verwacht t.o.v. de planolo-
gische situatie. Bijgevolg wordt een ver-
betering t.a.v. doorstroming, verkeersleef-
baarheid en –veiligheid verwacht t.o.v. de
planologische situatie.

Er kan besloten worden dat ten opzichte
van de juridische planologische situatie
een beperkt tot positief  effect wordt ver-
wacht

Geluid en
lucht

Het geluids- en luchtklimaat van de om-
geving zal in de juridisch planologische
situatie worden bepaald door de aanwe-
zige activiteiten en de verkeersgeneratie
door exploitatie van het terrein. Zoals

Uit discipline mobiliteit blijkt dat de inten-
siteiten bij de geplande ontwikkelingen la-
ger zullen liggen dan bij een industrieter-
rein op deze locatie. Daarnaast zal het
aandeel vrachtverkeer sterk dalen, wat

16 CROW, publicatie 317 Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie
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blijkt uit mobiliteit zal een groot aandeel
vrachtverkeer van- en naar de site rijden.
Het groot aandeel vrachtverkeer zal een
grote impact hebben op het geluids- en
luchtklimaat in de omgeving en het omlig-
gende wegennet.

een positief effect heeft op het geluids- en
luchtklimaat in de omgeving.
Daarnaast zullen de geplande activiteiten
zelf een veel kleinere invloed hebben op
het geluids-en luchtklimaat in het plange-
bied en de onmiddellijke omgeving.
Cumulatief betekent dit een positief effect
ten opzichte van de planologische situa-
tie.

Bodem en
grondwater

De beschrijving van de juridisch planolo-
gische situatie is gelijkaardig als deze
voor de bespreking van de huidige situa-
tie, met dat verschil dat de industriesite in
de huidige situatie niet meer actief is.
Conform de vigerende wetgeving zal het
bedrijventerrein moeten voorzien in (1)
maximaal hergebruik, (2) infiltratie en (3)
buffering en vertraagde afvoer van het
opgevangen hemelwater.

Ten opzichte van de huidige juridisch pla-
nologische situatie houdt het voorliggend
plan een afname in van verharde opper-
vlakte. Daar de effectgroepen ‘profielwijzi-
ging’, ‘erosie’, ‘bodemzetting’ en ‘wijziging
in bodem- en grondwaterkwaliteit’ in
hoofdzaak van toepassing op de aanleg-
fase en de uitgangssituatie grotendeels
gelijkwaardig zijn (antropogeen verstoord
bodem- en grondwatersysteem), is de ef-
fectbespreking gelijkwaardig als de be-
oordeling van voorliggend plan. Het ver-
schil in beoordeling ligt hem in de effect-
groep ‘Wijziging in grondwaterkwantiteit’,
daar ten opzichte van de juridisch plano-
logische situatie de verharde oppervlakte
met het voorliggend plan zal afnemen,
hetgeen beperkt positief  beoordeeld
wordt. De elementen m.b.t. een systeem
voor drainage- en irrigatie t.h.v. het land-
schapspark tijdens de natte en drogere
periodes zijn nog steeds van toepassing,
om aanzienlijk negatieve effecten  te
voorkomen.

Oppervlakte-
water

De huidige juridisch-planologische situa-
tie houdt een bedrijventerrein in. T.o.v. de
referentiesituatie houdt dit tevens een uit-
breiding van de verharde oppervlakte en
een productie aan afvalwater in. Het op-
vangen van het hemelwater en de af-
voer/verwerking van het afvalwater zal
eveneens moeten voldoen aan de vige-
rende wetgeving, zoals reeds hoger be-
schreven.

Ten opzichte van de huidige juridisch pla-
nologische situatie houdt het voorliggend
plan een afname in van verharde opper-
vlakte, gezien bijkomende ruimte wordt
voorzien voor een landschapspark en
groenvoorzieningen, hetgeen beperkt po-
sitief beoordeeld wordt. Dit doet echter
niets af aan het feit dat het voorliggend
plan zal moeten voldoen aan de vige-
rende wetgeving m.b.t. opgevangen he-
melwater en afvalwater en de specifieke
situatie m.b.t. het artificieel bodem- en
grondwatersysteem t.h.v. het plangebied,
om aanzienlijk negatieve effecten te voor-
komen.

Fauna en
flora

De beschrijving van de juridisch planolo-
gische situatie is gelijkwaardig te beschrij-
ven als de huidige situatie. Hiervoor wordt
dan ook verwezen naar de beschrijving
van de huidige situatie binnen de disci-
pline fauna en fora.

Ten opzichte van de huidige juridisch pla-
nologische situatie houdt het voorliggend
plan potenties in tot ecotoopcreatie en
ontsnippering, zoals beschreven staat on-
der beoordeling t.o.v. de referentiesitua-
tie. De beoordeling van de effectgroepen
‘Ecotoopwijziging door wijziging van de
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hydrologie’, ‘Verontreiniging’ en ‘Versto-
ring – deelaspect verlichting’ is eveneens
gelijkwaardig aan deze t.o.v. de referen-
tiesituatie.

Landschap,
bouwkundig
erfgoed en ar-
cheologie

De beschrijving van de planologische si-
tuatie is gelijkwaardig te beschrijven als
de huidige situatie. Hiervoor wordt dan
ook verwezen naar de beschrijving van
de huidige situatie binnen discipline land-
schap, bouwkundig erfgoed en archeolo-
gie.

Planologisch betekent het plan voorna-
melijk een positieve impact op vlak van
landschap, bouwkundig erfgoed en ar-
cheologie. Het plan betekent immers een
herbestemming van voornamelijk indu-
striegebied naar gemengd stedelijk ge-
bied en groenzones, zoals een land-
schapspark. Deze laatste maakt de ver-
binding tussen de zuidelijk en noordelijk
gelegen landschappelijke waarden. In
principe worden geen onderscheidende
effecten verwacht in vergelijking met de
beoordeling ten opzichte van de referen-
tiesituatie.

Mens ruimte-
lijke aspecten

De beschrijving van de planologische si-
tuatie is gelijkwaardig te beschrijven als
de huidige situatie met dat verschil dat op
vandaag geen industriële activiteiten aan-
wezig zijn in het plangebied. In de juri-
disch planologische situatie zijn industri-
ële activiteiten aanwezig, wat een impact
heeft op ruimtelijke kwaliteit, hinder en
gezondheid.

Het effect ten opzichte van de juridisch
planologische situatie betekent voorna-
melijk een verlies aan industriegebied.
Het gaat hierbij echter grotendeels om in-
dustriegebied dat niet meer in gebruik is,
aansluitend bij de kern van Hemiksem.
Overigens werd het als industriegebied
bestemde deel aansluitend ten noorden
van het plangebied reeds herbestemd
naar voornamelijk woongebied en ecolo-
gische zone (RUP Scheldeboord Hemik-
sem), waardoor het geen onderdeel meer
uitmaakt van een industriële ruimtelijke
structuur op mesoniveau. Hierdoor is het
overgebleven industriegebied eerder ge-
ïsoleerd geraakt. Met de herbestemming
naar stedelijke functies en groen sluit het
plangebied beter aan bij de omgeving. De
effecten worden globaal als positief be-
oordeeld.

Conclusie
De realisatie van voorliggend plan zal een afname betekenen van de verkeersintensiteiten, ten
opzichte van de planologische situatie (industriegebied). Dit leidt tot een positief effect op het
geluids- en luchtklimaat in de omgeving. Ook de activiteiten zelf zullen een kleinere impact heb-
ben op het geluids- en luchtklimaat in de omgeving in vergelijking met de planologische situatie.
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12  Cumulatieve effecten met geplande ontwik-
kelingen

Van de geplande ontwikkelingen zullen voornamelijk het masterplan abdijsite Hemiksem,
Schelle Dorpshart en Benedenvliet en het RUP Scheldeboord Hemiksem mogelijks een effect
hebben op het vlak van mobiliteit, fauna en flora en landschap. Beiden genereren extra verkeer,
zodat de intensiteiten op de omliggende wegenis kan toenemen. Anderzijds wordt de ecolo-
gische en landschappelijke structuur van de omgeving door deze ontwikkelingen versterkt. De
ontwikkelingen in de omgeving zullen de positieve effecten van het voorliggend plan versterken.
Zo dragen de ontwikkelingen ter hoogte van de abdijsite in het zuiden, alsook deze ten noorden
van het plangebied bij tot een versterking van de ecologische, landschappelijke en recreatieve
verbindingen. De ontwikkeling resulteert in een versterking van de stedelijke structuur ter
hoogte van Hemiksem en de relatie met de Schelde. Het concept van het plangebied is afge-
stemd op de ontwikkeling mbt RUP Scheldeboord, zijnde een centrale noord-zuidgerichte
groenas met woonontwikkeling langs beide zijden. Dit zorgt ervoor dat er een geheel wordt ge-
creëerd van stedelijke functies in aansluiting bij het centrum van Hemiksem. Aanbevolen wordt
om de nodige afstemming te voorzien tussen beide ontwikkelingen. Gezien de verbindende
functie van voorliggend plan op vlak van landschap, recreatie en ecologie maakt dat het belang
dat de voorgestelde milderende maatregelen en aanbevelingen in belang toenemen.

De impact door extra verkeersgeneratie van de verschillinde ontwikkelingen is cumulatief met
de ontwikkeling van voorliggend plan als te verwaarlozen te beschrijven. Zo is de extra ver-
keersgeneratie ten gevolge van het RUP Scheldeboord relatief beperkt. Daarenboven wordt
zal dit verkeer via een andere ontsluitingsweg, met name via de Scheldestraat ontsluiten naar
de site.. De mobiliteitsstudie die in het kader van dit RUP werd opgesteld geeft aan dat de
Scheldestraat (directe ontsluiting) en de N148 voldoende restcapaciteit heeft. Deze beperkte
verkeersgeneratie resulteert in te verwaarlozen effecten ten aanzien van het geluids –en lucht-
klimaat.
Concreet op vlak van mobiliteit blijkt (studie Scheldeboord) dat in het totaal de Scheldestraat tij-
dens het avondspitsuur 146 pae zal verwerken, beide richtingen samen. De verdeling van het
verkeer dat het project verlaat zal gelijkmatig verdeeld zijn (50/50: 50%
richting Hoboken, 50% richting Boom). Het verkeer naar het project toe heeft een verhouding
45/55, op basis van de huidige telgegevens.
Conclusies mobiliteitsstudie:

De afwikkeling van het voorgestelde programma kan vlot verlopen via de Scheldestraat rich-
ting N148. Er is voldoende restcapaciteit, zowel in de Scheldestraat als op de N148.
In principe kan een voorrangskruispunt behouden blijven; vanuit capacitair oogpunt zijn ver-
keerslichten niet noodzakelijk.
Vanuit verkeersveiligheid en acceptabele wachttijden is een linksafslagstrook op de N148
(voor het verkeer dat de Scheldestraat wil inrijden) niet noodzakelijk.

Dit betekent dat de N148-Heuvelstraat en de N148-Sint-Bernardsesteenweg per avondspitsuur
ongeveer 70 pae per uur mee zullen dragen ten gevolge van dit project. Voorgaande berekenin-
gen in deze plan-MER wezen uit dat deze wegen nog voldoende restcapaciteit hebben om dit
verkeer te dragen. Via de kamstructuur wordt dit afgewikkeld naar de Kleidaallaan. Omwille van
de dispersie van het verkeer daalt de intensiteitstoename hoe verder men van het projectgebied



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 2
Pagina 206 van 224

komt. Het effect deint dus uit. Op vlak van mobiliteit zijn bijgevolg geen cumulatieve effecten te
verwachten ten aanzien van deze ontwikkeling.

De ontwikkelingen van de abdijsite werden reeds opgenomen binnen discipline mobiliteit,
waardoor de cumulatieve effecten reeds beoordeeld werden. Voor het Dorpshart Schelle en
Benedenvliet wordt de realisatie van een jachthaven vooropgesteld. Omwille van de laag dyna-
mische functie en gezien slechts een beperkte verkeersgeneratie wordt verwacht die zich voor-
namelijk in weekends en in vakantieperiode voordoen worden geen cumulatieve effecten ver-
wacht met voorliggend plan. Gelet op de kamstructuur is er bovendien weinig interactie tussen
het verkeer van en naar Dorpshart Schelle en dit van het plangebied ‘Hoge Weg’.
Bovendien versterkt voorliggend plan de recreatieve structuur van de omgeving, waarop het
plangebied aansluit.
In het plan Benedenvliet worden fiets- en voetgangersverbindingen voorzien langsheen de Be-
nedenvliet (die aansluiten op voorliggend plan). Cumulatief met voorliggend plan betekent dit
een versterking van de recreatieve structuur en bereikbaarheid (fijnmazig en coherent fietsrou-
tenetwerk) van het plangebied. De multimodale ontsluiting voor het plangebied en de omgeving
worden hierbij versterkt.

Voor het plangebied is in kader van de afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen het ge-
bied voor een golfterrein ten oosten van kern relevant. Gelet op het bovenlokale aard van een
golfterrein en de ligging ten opzichte van de A12 is het aannemelijk dat verkeer van en naar het
golfterrein niet via de kern van Hemiksem rijdt. Daarenboven zorgt de recreatieve aard van
deze functie ervoor dat hoofdzakelijk niet in de spitsen gereden wordt, zodat het effect op de
drukke spitsmomenten, in relatie tot het plangebied ‘Oude Weg’ niet significant is.

In functie van de wenselijkheden met betrekking tot het traditionele landschap ‘Scheldevallei
stroomafwaarts Gent’ zal de basisvariant van het terreinprofiel (behoud huidig terreinprofiel)
beter bijdragen tot het inwilligen van deze geformuleerde wenselijkheden, zijnde ‘bijzondere
aandacht voor de gradiënten en toposequenties in het landschap’, ’Accentueren van de waar-
devolle sites (taluds, meanders, donken) in hun omgeving’.

De realisatie van het sigmaplan, zijnde het verhogen van de waterkeermuur ter hoogte van het
plangebied dient in nauw overleg te gebeuren met de ontwikkelingen binnen het plangebied.
W&Z voorziet enkel de verhoging van de keermuur. W&Z wijst in hun advies op de ontwerptekst
op de instabiele ondergrond op de site en wijst er op dat voor de realisatie van het plan de no-
dige stabiliteitsstudies moeten worden uitgevoerd.
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13  Grensoverschrijdende effecten

In het kader van voorliggend plan worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht. De af-
stand (vogelvlucht) tot de Nederlandse grens is ca. 25km.
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14  Leemte in de kennis

Het betreft een plan-MER waarbij geen informatie beschikbaar is m.b.t. de aanlegfase, de in-
richting van het gebied, architectuur, … De architecturale kwaliteit van de bijkomende inrichtin-
gen en de landschappelijke impact ten opzichte van de omgeving kan bijgevolg niet in detail be-
oordeeld worden. Daarnaast is de concrete saneringstechniek op vandaag nog niet gekend, dit
is onderwerp van een lopend onderzoek (2016). Voorliggend plan-MER maakt abstractie van de
saneringstechniek en gaat uit van een worst case scenario waarbij een minimale leeflaag wordt
voorzien op de afgedekte gronden. Indien bijvoorbeeld (delen) van de verontreinigde gronden
worden uitgegraven, kan in principe op deze locaties een dikkere leeflaag worden voorzien.
Voorliggend plan-MER heeft eveneens variaties op het terreinprofiel onderzocht. De variatie in
dikte van de leeflaag werd bijgevolg mee onderzocht in het plan-MER. De beschikbare informa-
tie volstaat bijgevolg voor een beoordeling op planniveau.

Op plan-MER-niveau kan de doorstroming enkel op wegvakniveau beoordeeld worden. Er
wordt rekening gehouden met de invloed van de kruispunten, maar dit kan op plan-MER niveau
niet meer gedetailleerd en kwantitatief gebeuren. De onzekerheid op de invloed van de kruis-
punten op de capaciteit is dus een leemte in de kennis.

In tegenstelling tot een project-MER waar één concreet welomschreven project het voorwerp
vormt van de milieueffectbeoordeling is hier - in het geval van een plan-MER - enkel rudimen-
taire informatie beschikbaar. Dit is wat het voorliggende plan-MER betreft evenzeer het geval.
Bouwtechnische plannen, kwantitatieve gegevens over het vereiste grondverzet en kennis om-
trent de toe te passen technieken aangaande de te realiseren constructies zijn momenteel niet
voorhanden.
De beschrijving van de plankenmerken biedt desalniettemin voldoende informatie opdat de mili-
eueffectevaluatie op niveau van een plan-MER voldoende onderbouwd kan gebeuren. Boven-
dien zal het MER ten behoeve van de latere concretisering van het plan in de vorm van een
project de nodige aanbevelingen en aandachtspunten formuleren.

De intrinsieke ruimtelijke kwaliteit wordt bepaald door de architectuur en de inrichting van de
deelgebieden…. Deze informatie is in het kader van voorliggend plan-MER niet beschikbaar.
De beschikbare informatie volstaat evenwel voor een beoordeling op planniveau.
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15  Voorstellen inzake monitoring en postevalu-
atie

De verkeersleefbaarheid blijkt op vlak van mobiliteit de belangrijkste effectgroep. Op de Klei-
daallaan en de Sint-Bernardsesteenweg wordt de leefbaarheidsgrens benaderd of overschre-
den. Veel hangt af van de mate waarin de autoafhankelijkheid van de ontwikkelingen ingeperkt
kan worden (zie milderende maatregelen). Observatie van de verkeersleefbaarheid in beide
straten zal aantonen of weerleggen dat bijkomende maatregelen nodig zijn.

Eventueel kan overwogen worden om de geluidisolatie van de gevels te controleren. Mogelijks
kan de geluidsemissie van de technische installaties gecontroleerd worden.
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16  Integratie en eindsynthese

Het voorliggend plan betreft het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Hoge Weg’ te
Hemiksem. Doelstelling van het plan is om een nieuwe ruimtelijke bestemming te geven aan het
voormalige industrieterrein van Bekaert Hemiksem NV, een cluster woningen langsheen de
Steenbakkerijstraat, en de site Erinstone/Philcosite (hierna cluster Armenpoort). Doelstelling is
om het gebied te transformeren naar een levendige, groene woon- en of werkomgeving in de
kern van Hemiksem. Het stopzetten van de activiteiten van Bekaert te Hemiksem was de aan-
leiding tot de herstructurering van het gebied. Gelet op de historische vervuiling van het gebied
wordt de sanering voorafgaand en/of gelijktijdig met de uitvoering van het plan uitgevoerd. De
sanering zelf vormt geen onderdeel van voorliggend plan. De beoogde saneringstechniek is
momenteel onderwerp van een lopende studie.

Het plan beoogt ruimte te creëren voor wonen, zorgfuncties, kantoorachtigen een landschaps-
park en ondersteunende voorzieningen. Er wordt eveneens een variant programma onderzocht,
waarbij het aantal woningen en ondersteunende functies licht afwijkt van het basisprogramma.

Algemeen
Door de herinrichting van de historisch industriële site  wordt een nieuwe kwalitatieve stedelijke
ontwikkeling met ruimte voor wonen, ecologie en landschap, zorg, kantoor en kantoorachtigen,
ondersteunende voorzieningen gecreëerd. De ontwikkelingen worden bovendien afgestemd op
de omringende functies en structuren en de nieuwe ontwikkelingen (Hemixveer, dorpshart
Schelle, Benedenvliet, Abdijsite Hemiksem, …). Met de realisatie van voorliggend plan wordt de
mogelijkheid geboden om de landschappelijk, ecologische en ruimtelijke structuur en sa-
menhang langs de Schelde ter hoogte van Hemiksem te verbeteren en te komen tot een meer
harmonieuze invulling van het gebied.
De creatie van diverse bouwvolumes met tussenliggende groenassen is sterk aangewezen. Zo
kan de connectiviteit tussen de functies gelegen op de talud (Heuvelstraat) en het centrum van
Hemiksem enerzijds en het lager gelegen deel langs de Schelde anderzijds gecreëerd worden.
De bouwhoogte van de gebouwen in het lager gelegen deel wordt best afgestemd op het grond-
niveau van de Heuvelstraat (aantal bouwlagen afhankelijk van gekozen maaiveldniveau laagst
gelegen gedeelte). De hoogte van de gebouwen langsheen de Heuvelstraat en Steenbakkerij-
straat worden best afgestemd met de hoogte van de reeds aanwezige gebouwen.
De aanleg van een landschapspark doorheen het plangebied van noord naar zuid zal de ecolo-
gische en landschappelijke structuur op mesoniveau in het gebied versterken. Daarnaast
creëert het een kwalitatieve leefomgeving voor de nieuwe bewoners van het gebied. Bij het
landinwaarts verschuiven van de keermuur ter hoogte van de Schelde kan spontaan nieuwe
slikken en schorren ontstaan, waardoor de ecologische structuur langsheen de Schelde even-
eens wordt versterkt. Indien de keermuur wordt behouden op de huidige locatie zijn de effecten
minder positief te beoordelen op vlak van ecologische structuur. Indien daarbovenop groenas-
sen tussen de bouwblokken worden voorzien zal een verbinding ontstaan tussen het land-
schapspark en de ecologische infrastructuur langsheen de Schelde.
Een gefaseerde aanleg van het plangebied, waarbij het landschapspark in een eerste fase
wordt aangelegd en is afgewerkt voordat de woningen betrokken worden is een belangrijk aan-
dachtspunt. Belangrijk is dat de bewoners vanaf het begin in een kwalitatieve omgeving kunnen
wonen en niet voor een langere tijd in een werfzone moeten wonen.
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De voorziene nieuwe functies impliceren een bijkomende verkeersgeneratie t.o.v. de toekom-
stige situatie na saneringswerken. In deze situatie is de site immers gesaneerd, maar zijn geen
functies aanwezig. De verkeersgeneratie van de nieuwe ontwikkelingen zullen lager liggen dan
de historische verkeersgeneratie uit 2007 toen de Bekaert-site nog actief was. Bovendien be-
treft het bij de nieuwe ontwikkelingen voornamelijk over autoverplaatsingen in de avond- en
ochtendspits, terwijl in het verleden een groot aandeel vrachtwagens de site aan- en afreden
gedurende de volledige dag. Het bijkomende verkeer zal, voornamelijk op de Kleidaallaan, een
beperkt negatief effect hebben op de doorstroming en verkeersveiligheid. De wegen die de
Heuvelstraat verbinden (Saunierlei, Abdijstraat en Delvauxstraat) met de Kleidallaan zijn relatief
smalle lokale woonstraten. Een spreiding van de ontsluiting van het plangebied met minimaal
drie ontsluitingswegen wordt als strikte randvoorwaarde gezien om de effecten tav doorstroming
en verkeersleefbaarheid tot een strikt minimum te beperken. Er worden in het plan drie ver-
spreide ontsluitingen voorzien, waardoor voldaan wordt aan deze vereiste.
De verkeersleefbaarheid op de Kleidaallaan staat op vandaag reeds onder druk en benadert
de verkeersleefbaarheidsdrempel van 1200 pae/u voor beide richtingen. Ook de verkeersleef-
baarheid op de Sint-Bernardsesteenweg staat verder onder druk. Om de druk op de verkeers-
leefbaarheid en doorstroming op het omliggende wegennet te beperken zijn maatregelen nood-
zakelijk waarbij de auto-afhankelijkheid sterk wordt afgebouwd. De multimodale ontsluitingsmo-
gelijkheden dienen te worden opgewaardeerd en geoptimaliseerd. Door het beperken van de
auto-afhankelijkheid zal de verkeersdruk in het ganse gebied op mesoniveau afnemen. Voor-
beelden van deze maatregelen worden weergegeven binnen discipline mobiliteit (bv watertaxi –
verbinding naar Antwerpen met bv. aanmeerplaats thv Hemixveer).
Inzake parkeervoorzieningen zijn de normen van de gemeentelijke parkeerverordening te ver-
kiezen inzake een sturend parkeerbeleid. Daarnaast dienen voldoende parkeerplaatsen voor
(elektrische)fietsers worden voorzien. Daarnaast kunnen als bijdrage tot de realisatie van een
duurzame wijk bijvoorbeeld laadpunten voor elektrische wagens in het plangebied worden inge-
plant.

Gezien de relatief beperkte verkeersgeneratie ingevolge het voorliggende plan, resulteert deze
niet in noemenswaardige effecten op de geluids- of luchtkwaliteit in het studiegebied. Wel
blijkt uit de uitgevoerde geluidsmetingen en –berekeningen dat het wegverkeer op de verkeers-
assen, zijnde oa. de Heuvelstraat, Sint-Bernardsesteenweg, Abdijstraat, Delvauxstraat en de
Bouwerijstraat nu reeds voor een belangrijke geluidsbelasting zorgen. Voor de nieuwe wonin-
gen langsheen de Heuvelstraat en Steenbakkerijstraat wordt dan ook als maatregel voorgesteld
om goede geluidsisolatie te voorzien. Daarnaast is het aangewezen om de slaapvertrekken niet
aan de straatzijde te voorzien.

Door de noodzakelijke sanering van het gebied  en de aanwezigheid van de onderliggende klei-
laag – onafhankelijk van het gekozen terreinprofiel en het al dan niet landinwaarts verschuiven
van de keermuur - een antropogeen watersysteem met infiltratieriolen en voldoende ver-
traagde waterafvoer noodzakelijk. Dit vormt een belangrijke randvoorwaarde opdat een goed
werkende waterhuishouding in het gebied mogelijk wordt, ongeacht de uiteindelijke sanerings-
techniek. Hierbij is het belangrijk om een voldoende lage grondwaterstand te garanderen gedu-
rende natte periodes met voldoende beschikbaarheid van water in de droge maanden voor de
vegetatie. Hoe dikker de leeflaag, hoe meer mogelijkheden tot waterberging in de bodem. Even-
tueel moet de dikte van de leeflaag hierop aangepast worden. De plantentypes die gebruikt
worden voor de groenvoorzieningen dienen bestendig te zijn aan grote waterschommelingen en
mogen geen diepe wortels bezitten op locaties waar een afdekfolie wordt voorzien, opdat de af-
dekfolie niet beschadigd geraakt.
De ontwikkelingen kunnen in principe worden aangesloten op de riolering in de Heuvelstraat of
de Nijverheidsstraat. Er blijkt echter geen restcapaciteit te zitten op de RZWI van Aartselaar,
waardoor een uitbreiding van de RWZI essentieel is om afvalwaterproductie te kunnen opvan-
gen. In die context is het opstarten van gesprekken hieromtrent met Aquafin op korte termijn
wenselijk.

Het landinwaarts verplaatsen van de keermuur wordt vanuit landschappelijk ecologisch oog-
punt en vanuit structuurkwaliteit van de Schelde positief bevonden. Door de ontwikkeling van
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schorre en slikken ter hoogte van het plangebied wordt een aaneengesloten structuur van slik-
ken en schorre langs de Schelde gerealiseerd. Bovendien betekent dit een opwaardering van
de structuurkwaliteit van de Schelde. De saneringstechniek zal moeten worden afgestemd op
het al dan niet verplaatsen van de keermuur.

Basis vs variant programma
In het variant programma worden 25 wooneenheden meer voorzien (650 in plaats van 625 = ca.
4%) en wordt een kleinere oppervlakte voor ondersteunende voorzieningen voorzien. De ove-
rige elementen blijven in beide programma’s behouden. Uit de verschillende milieudisciplines
blijkt dat de onderscheidende effecten tussen de varianten zeer beperkt tot te verwaarlozen zijn.
Het aandeel vrachtverkeer is voor beide varianten zeer beperkt en bestaat voornamelijk uit le-
veringen. Hieruit kan worden besloten dat een kleine variant op het programma, waarbij het al
dan niet bijkomend verkeer in hoofdzaak uit personenwagens bestaat geen tot zeer beperkte
invloed zal hebben op de milieueffecten. Daarnaast moet rekening worden gehouden dat bin-
nen de effectenbeoordelingen een zeker foutenmarge in acht moet worden gehouden. Op basis
van bovenstaande kunnen we besluiten dat varianten op het programma van ca. 5% zeker aan-
vaardbaar zijn op vlak van milieueffecten. Een afwijking aan het programma van ca. 5% bete-
kent een toename van woningen en, daaruit volgend een afname van andere functies. Daar-
naast blijkt uit discipline mobiliteit dat een variante invulling van het zorgprogramma, waarbij
meer bedden worden voorzien, geen aanzienlijke invloed heeft op de milieubeoordeling.

Varianten terreinprofiel
De onderscheidende effecten tussen het terreinprofiel waarbij enkel een minimale leeflaag
wordt voorzien op de afgedekte of gesaneerde gronden of waarbij het terreinprofiel wordt ver-
hoogd situeren zich voornamelijk op vlak van bodem en grondwater, gezien een enorm grond-
verzet wordt verwacht. Hiervoor zijn echter geen milderende maatregelen mogelijk, gezien het
een effect eigen aan de ingreep is. In de aanlegfase worden voor een verhoogd terreinprofiel op
vlak van mobiliteit en hinder aanzienlijk negatieve effecten verwacht, gezien een aanzienlijke
hoeveelheid grond zal moeten aangevoerd worden. De milieueffecten tijdens de aanlegfase die-
nen verder onderzocht te worden op project-mer-niveau (project-mer-screening of project-
MER).
Daarnaast zal ongeacht het gekozen terreinprofiel en saneringstechniek een afdoende gedi-
mensioneerd afwateringssysteem moeten worden voorzien om lokale wateroverlast te voorko-
men en in functie van beplantingen die er worden voorzien. Hierbij laat een dikkere leeflaag
meer waterberging in de bodem toe en is meer diepgewortelde vegetatie mogelijk. Bij de variant
met een beperkte dikte van de leeflaag zijn beperkingen mbt beplantingen van toepassing thv
de afgedekt verontreinigingen. Als milderende maatregel wordt vanuit discipline water voor
beide varianten in het terreinprofiel (en tussenliggende varianten) het voorzien van een infiltra-
tieriool voorgesteld. De dikkere leeflaag bij terreinprofiel 2 maakt deze variant iets geschikter
dan terreinprofiel 1, maar de realisatie van dergelijke infiltratieriolen wordt wel mogelijk geacht
bij de minimale leeflaag (minimaal = minimale dikte aanbevolen vanuit fauna en flora). Dit om
onder andere schade aan de eventueel afschermende folie naar de onderliggende bodem- en
grondwaterverontreinigingen te voorkomen. Een verhoogd terreinprofiel heeft bijgevolg voorde-
len tav het waterbergingsvermogen en de mogelijke beplantingen op de site.
Het verhogen van het terreinprofiel zal het huidige landschapsbeeld eveneens wijzigen. Hier is
voldoende aandacht noodzakelijk om de zichten vanaf de abdij site te garanderen. Daarnaast
zal bij een verhoogd terreinprofiel een kwalitatieve landschappelijke overgang moeten worden
gecreëerd tussen de hoger gelegen ontwikkelingen en de Schelde.

16.1 Voorstel van milderende maatregelen en aanbevelingen

Naar aanleiding van de beoordeling van de milieueffecten worden in de diverse disciplines ver-
schillende milderende maatregelen en aanbevelingen voorgesteld. Hierna wordt een overzicht
gegeven van de voorgestelde maatregelen met aanduiding van de fase waarin elke maatregel
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kan worden vertaald. Hierbij worden de milderende maatregelen (te treffen maatregelen ter mil-
dering van aanzienlijk en negatieve effecten en aanbevelingen (suggesties om beperkt nega-
tieve effecten verder te reduceren en/of positieve effecten te bewerkstelligen) beknopt weerge-
geven. Een meer uitgebreide bespreking is terug te vinden in de respectievelijke milieudiscipli-
nes. In het verdere procesverloop worden volgende fasen onderscheiden:

RUP: milderende maatregelen met een ruimtelijke implicatie krijgen een vertaling in het RUP
via de stedenbouwkundige voorschriften, de toelichtingsnota en/of worden aangeduid op het
grafisch plan. De maatregelen die worden opgenomen in de stedenbouwkundige voorschrif-
ten en het grafisch plan behoren tot het bindend gedeelte en zijn maatregelen die dwingend
zijn. Andere maatregelen kunnen slechts deels in het RUP geïntegreerd worden onder de
vorm van een toetsingskader voor het naderhand op te maken ontwerp. Het latere ontwerp
zal op projectniveau in kader van de vergunningsaanvraag afgetoetst moeten worden aan
dit toetsingskader en dan ook zorgen voor de verdere doorvertaling van deze maatregelen.
Projectdefinitie: eenmaal het RUP de bestemmingswijziging juridisch heeft vastgelegd,
wordt het plan vertaald in een concreet project. Hierbij wordt een meer gedetailleerd ontwerp
uitgewerkt dat zich onder meer richt op de inrichting, de aanleg en het beheer. De opge-
stelde projectdefinitie dient vervolgens – afhankelijk van de omvang van het voorliggende
project – opnieuw op milieueffecten te worden beoordeeld door middel van een project-
MER of ontheffingsdossier of een project-m.e.r.-screening. Op dit projectniveau wordt
onder meer getoetst in hoeverre de milderende maatregelen en aanbevelingen m.b.t. in-
richting, aanleg en beheer vanuit voorliggend plan-MER op voldoende wijze werden vertaald
in het project.
Rekening houdende met de voorliggende omvang van de diverse planelementen (en de
hieraan gekoppelde berekende verkeersgeneratie) kan aangenomen worden dat een
project-m.e.r.-screening zal volstaan.
Overige beleidsinstrumenten en monitoring: naast de studies die specifiek gevoerd wor-
den in het kader van de realisatie van voorliggend plan worden een aantal maatregelen ge-
formuleerd die van toepassing zijn op een ander beleidsniveau. Voor deze maatregelen
wordt waar mogelijk telkens aangegeven via welke beleidsinstrumenten en -intenties ze ver-
taald kunnen worden. Daarnaast worden enkele maatregelen aangehaald met betrekking tot
monitoring en opvolging.

Hierbij moet worden opgemerkt dat per maatregel enkel de eerst volgende onderzoeksfase is
aangeduid die relevant is.
Eerst worden de algemene milderende maatregelen en aanbevelingen gegeven (geldig voor het
plan in het algemeen, dus voor de verschillende deelplannen), waarna specifiek wordt ingegaan
op de deelplannen.

16.1.1 Algemeen

Milderende maatregel - aanbeveling M of A Vertaling
Omschrijving RUP Project-

definitie
Overige

Oplaadpunt(en) voor elektrische voertuigen A X
Autodeelstaanplaatsen voorzien A X
Maatregelen voorzien om een afdoende geluidklimaat binnenshuis te halen voor
de nieuwe woningen langsheen de Heuvelstraat en Steenbakkerijstraat. Dit kan
onder de vorm van het voorzien van voldoende akoestische isolatie (zie akoesti-
sche criteria voor woongebouwen NBN S01-400-1 : 2008)

M X X

Slaapvertrekken in de nieuwe wooneenheden niet voorzien aan de straatzijde
(Heuvelstraat en Steenbakkerijstraat

A X

Maximaal lokaal hergebruik van uitgegraven gronden A X
Maximale hergebruik hemelwater en infiltratie in open ruimte (landschapspark) M X
Uitvoeringstechniek voor de realisatie van ondergrondse constructies i.k.v. het
voorliggende plan aanpassen aan de stand van zaken en het functioneren van de

M X X
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sanering op dat ogenblik zodanig dat deze niet in negatieve zin interfereert met
de sanering. Dit kan de realisatie van een hydrologisch scherm of het werken in
gesloten bouwput impliceren. Daarnaast dient uiteraard een eventuele verdere
verspreiding van verontreinigingen via het bemalingswater voorkomen te worden
door de kwaliteit van het bemalingswater te monitoren en – indien nodig – het wa-
ter te zuiveren alvorens te lozen op het oppervlaktewater. Het verder in gebruik
houden van de waterzuiveringsinstallatie op de site is in deze context te overwe-
gen.
Maatregelen om de invloedssfeer van bemaling te beperken, waarbij vanuit
Vlarem de voorkeur wordt gegeven aan retourbemaling. Hierbij dient opgemerkt
dat deze lokaal (deelgebied Site Bekaert – 3a) slechts beperkt mogelijk is. Daar-
naast bestaat de optie om het bemalingswater te lozen op de Zeeschelde. Ter
hoogte van . potentieel verontreinigde gronden, dient de kwaliteit van het ge-
loosde bemalingswater gecontroleerd te worden en is lozing enkel toegelaten mits
de kwaliteit (‘hemelwaterkwaliteit’) afdoende is. Het lozen kan enkel via be-
staande lozingspunten gebeuren.

A X

Voorzien bijkomende capaciteit op de RWZI van Aartselaar en/of uitvoeren van
bijkomende afkoppelingsprojecten van het huidige stelsel (gemengde rioleringen).
In die context is het opstarten van gesprekken hieromtrent met Aquafin op korte
termijn wenselijk.

M X

maximale ruimte voor de waterloop (Zeeschelde) – uitbreiden zone voor slikken
en schorren (cfr. discipline fauna en flora)

A X X

Aangepaste saneringstechniek bij al dan niet landinwaarts verschuiven van de
keermuur

A X

voorzien van zwakke dijktaluds met variatie in profiel A X
natuurvriendelijke inrichting van de oevers A X
Voorzien van migratiemogelijkheden voor fauna A X
Geen verlichting tot enkel de hoogstnoodzakelijke verlichting (ifv bijvoorbeeld so-
ciale veiligiheid) ten aanzien van de ecologische structuren

M X

Waar verlichting toegepast wordt, gebruik maken van aangepaste verlichtingsty-
pes

M X

Gebruik van amberkleurige verlichting die minder verstorend werkt voor vleermui-
zen

M X

Aandacht bij aanleg voor de aanwezigheid van de invasieve exoot Japanse Dui-
zendknoop en Reuzenbalsemien

A X

Afstemming tussen nieuwe ontwikkelingen en ontwikkelingen van Hemixveer in-
zake ontwerp, materiaalgebruik, bouwhoogte, vormgeving

A X X

Rekening houden met kwalitatieve verdichting van de woonontwikkelingen, zodat
een goede bezonning ontstaat van openbaar domein en tuinen. Dit kan onder
meer door variatie te voorzien in gevellijnen, typologie, bouwhoogte, …

A X X

Verder onderzoek naar de mogelijkheid om te voldoen aan de (gemeenschappe-
lijke) energiebehoefte in het plangebied, zoals bijvoorbeeld de aanleg van een
warmtenet, …

A X

Verschillende ontwikkelingen dienen in harmonie voor het volledige plangebied te
gebeuren, hierbij wordt gedacht aan elementen zoals architectuur, materiaalge-
bruik, …

A X X

Voorzien van voldoende assen en schakelruimtes om de doorwaadbaarheid en
transparantie van het gebied te garanderen. Dit kan onder de vorm van groenas-
sen, ruimte als pleinfunctie, zichtassen tussen het plateau en de Schelde;

A X X

Indien verhoogd maaiveld wordt voorzien dienen gebouwen in afstemming te ge-
beuren inzake inrichting, hoogte en/of architecturale uitwerking met zuidelijke ab-
dijsite, gezien de grotere zichtbaarheid.

A X
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16.1.2 Steenbakkerijstraat

Milderende maatregel - aanbeveling M of A Vertaling
Omschrijving RUP Project-

definitie
Overige

Maatregelen voorzien om een afdoende geluidklimaat binnenshuis te halen voor
de woningen langsheen de Heuvelstraat en Steenbakkerijstraat. Dit kan onder
de vorm van het voorzien van voldoende akoestische isolatie (zie akoestische
criteria voor woongebouwen NBN S01-400-1 : 2008)

M X X

Inzake bouwhoogte is het best dit af te stemmen op de aanwezige en omlig-
gende gebouwen en woningen

A X X

16.1.3 Armenpoort

Milderende maatregel - aanbeveling M of A Vertaling
Omschrijving RUP Project-

definitie
Overige

Gebouwen afstemmen op- en in aansluiting bij ontwikkeling overige site Bekaert A X X

(groen)buffering naar zuidelijke gelegen Benedenvliet A X X

Aandacht voor architecturale en landschappelijke vormgeving, met eventuele in-
tegratie van waardevolle industriële gebouwen (gebouwen meest aansluitend bij
abdijsite), in afstemming met de ligging langs het water en de abdijsite.

M X X

Privacy, Lichten en Zichten respecteren. A X

Behoud van doorsteken tussen deelplan en abdijsite en creëren van open
groene verbindingen naar de Schede om relatie tussen abdijsite en Schelde te
versterken.

A X X

16.1.4 Bekaertsite

Milderende maatregel - aanbeveling M of A Vertaling
Omschrijving RUP Project-

definitie
Overige

Beperken van auto-afhankelijkheid door promoten duurzame vervoerswijzen
Voorzien van voldoende fietsparkeerplaatsen
Goede verbinding met openbaar vervoer
Aansluiting van voorzieningen voor fiets- en voetgangers op de Heu-
velstraat en het de Delvauxstraat

M X X X

Een hoogwaardige fietsontsluiting langs de Schelde, De aansluitingen ter hoogte
van het plangebied naar de fietsverbindingen worden best beperkt in functie van
veiligheid (jaagpad W&Z).

M X X

Voorzien van één (of enkele) gemeenschappelijke parkings binnen deelgebied
Bekaert zodat het totaal aantal parkeerplaatsen optimaal gebruikt kan worden.

M X

Voorzien van minimum 3 (ruimtelijk) verspreide toegangen tot het gebied, waar-
van 1 hoofdtoegang ter hoogte van de Delvauxstraat.

M X

Autoluwe inrichting van het plangebied door het onmogelijk maken van door-
gaande routes voor gemotoriseerd verkeer, het bundelen van parkeren aan de
randen van de plangebieden (in de mate van het mogelijke) en fietsenstallingen
zo dicht mogelijk bij de functies te situeren.

M X X

Garanderen van een min of meer stabiele grondwatertafel tijdens zowel natte als
droge periodes door bijvoorbeeld het voorzien van een ondiep drainage- en irri-
gatiesysteem t.h.v. de onbebouwde zones (in hoofdzaak Landschapspark)

M X
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Leeflaag opbouwen zodat een nieuw bodemprofiel ontstaat, bijvoorbeeld door
bovenaan teelaarde met organisch materiaal te voorzien en onderaan wit/geel
zand om goed te kunnen draineren

M X X

Maximaal behoud van bomenrij en muur (accorderen met muur rondom abdij-
site) langs Nijverheidsstraat

A X X

Vegetaties met ondiepe wortels en die bestendig zijn tegen grote schommelin-
gen qua waterbevoorrading

A X

Voldoende aandacht besteden naar aangepaste woontypologieën volgens be-
hoefte van de doelgroepen

A X

Afstemming met noordelijke ontwikkelingen Hemixveer inzake ontwerp, bouw-
hoogte, materiaalgebruik, inrichting openbaar domein, ….

A X X

Bouwhoogte gebouwen in lager gelegen deel afstemmen op grondniveau Heu-
velstraat, zoals in huidige situatie

A X

Groene verbindingen van landschapspark naar landschappelijke dijk langs de
Schelde voorzien (dmv bijvoorbeeld doorsteken tussen wooncomplexen) - geen
massief blok creëren in 3a, maar voldoende groene doorsteken van landschaps-
park naar Schelde voorzien.

M X

Inplanting van elementen die verwijzen naar vroegere activiteiten op de site en
de historische context van de site om de herkenbaarheid van te maximaliseren

A X

Inrichting van de het landschapspark realiseren voordat de woonontwikkelingen
worden gerealiseerd (eventueel gefaseerd), opdat een kwalitatieve leefomgeving
wordt gecreëerd bij ingebruikname van de nieuwe woningen;

M X

Het plan kan een bijkomende meerwaarde bieden op het vlak van ecologisch
bouwen, door gebruik te maken van duurzame materialen, het voorzien van een
goede isolatie en ventilatie, energierecuperatie, hergebruik van regenwater voor
toiletten en onderhoud, ….

A X

Aandacht voor het globale comfort van het openbaar domein en parkgebied:
kwalitatief materiaalgebruik, wandelmogelijkheden, zitmogelijkheden,

A X

Schaal en typologie van de gebouwen wordt afgestemd op de context van het
plangebied (wonen aan het water, geen hoge geïsoleerde ‘wand gebouwen’
langsheen de Schelde, …)

A X
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17  Elementen voor de watertoets

Het voorliggend studiegebied omvat een sterk antropogeen verstoord bodem- en grondwater-
systeem, dat niet op een natuurlijke wijze kan afwateren naar het oppervlaktewatersysteem.
Voor aanvang van het voorliggend plan en/of gelijklopend met de realisatie ervan worden de
aanwezige verontreinigingen gesaneerd en/of geohydrologisch afgeschermd, waardoor het be-
schikbare bodempakket er beperkt is in omvang. Dit heeft specifieke consequenties naar op-
bouw van de leeflaag (een bovenste rijke organische laag en onderaan een meer stabiel zand-
pakket).

Ingevolge de sanering van de Bekaertsite en de realisatie van het voorliggend plan ontstaat een
artificieel systeem voor grondwater(stroming). Het ondiepe grondwater kan er nl. niet van-
zelf afwateren naar de Zeeschelde. Bovendien zullen, gezien de relatief beperkte dikte van de
leeflaag, de bergingsmogelijkheden ervan beperkt zijn. Om goede milieukarakteristieken te be-
komen voor deze leeflaag, zal hiervoor een soort van ‘infiltratieriool’ moeten voorzien worden,
die gebundeld wordt aan het interne oppervlaktewaterbuffersysteem. Dit betreft een leiding die
bij hoge grondwaterstanden drainerend werkt en bij lage grondwaterstanden irrigerend kan wer-
ken. Het interne oppervlaktewaterbuffersysteem zal voldoende ruim ontworpen moeten worden
om in natte periodes het opgevangen hemelwater te kunnen bufferen van zowel de verharde
oppervlakte áls het grondwatersysteem én in drogere periodes afdoende water ter beschikking
kan gesteld worden. De dikkere leeflaag bij terreinprofiel 2 maakt deze variant iets geschikter
dan terreinprofiel 1, maar de realisatie van dergelijke infiltratieriolen wordt wel mogelijk geacht
bij de minimale leeflaag (minimaal = minimale dikte aanbevolen vanuit fauna en flora).

Daarnaast vormt de afhandeling van het afvalwater een bijzonder aandachtspunt. Het voorlig-
gend plan is namelijk gelegen in het zuiveringsgebied ‘Aartselaar’. Op de RWZI van Aartselaar
is echter geen restcapaciteit meer aanwezig. Om een goede waterkwaliteit na te streven is het
noodzakelijk bijkomende capaciteit op de RWZI van Aartselaar te voorzien en/of bijkomende af-
koppelingsprojecten van het huidige stelsel (gemengde rioleringen) uitgevoerd worden. In die
context is het opstarten van gesprekken hieromtrent met Aquafin op korte termijn wenselijk.
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18  Voortoets passende beoordeling

18.1 Korte beschrijving sbz-v ‘durme en de middenloop van de schelde’ (be2301235)

In Vlaanderen werden in 1988, in uitvoering van de richtlijn 79/409/EEG, 23 Vogelrichtlijngebie-
den (SBZ-V) aangeduid. Dit gebeurde op basis van een aantal specifieke criteria. Een van deze
aangeduide gebieden is het vogelrichtlijngebied BE2301235 ‘Durme en middenloop van de
Schelde’. Dit SBZ-V omvat delen van de gemeenten Berlare, Bornem, Buggenhout, Dender-
monde, Hamme, Kruibeke, Laarne, Lokeren, Schiele, Temse, Waasmunster, Wetteren, Wiche-
len en Zele met een totale oppervlakte van 4.190,3935 ha. Het SBZ-V werd aan de Europese
Commissie voorgesteld met volgende omschrijving:

‘Het gebied omvat veel open water van de Durme vanaf Lokeren (Molsbroek) tot aan de Schel-
demonding en de middenloop van de Schelde van Wetteren tot aan Rupelmonde, met de oe-
verzone, en hier en daar grotere oppervlakten land, bestaande uit moerasgebied met wilgen- en
elzenbroek, rietvelden, zeggevegetaties, hooilanden, rietkragen, zoetwaterschorren, oude ver-
lande rivierarmen en vijvers.
De Durmemonding vormt een belangrijk deel van dit gebied en is één van de weinige gaaf ge-
bleven zoetwatergetijdengebieden in Vlaanderen, met slikplaten, moerassen en rietvelden. Ver-
schillende natuurreservaten, gelegen aan de Durme of de Schelde behoren tot dit gebied, en
zijn kenmerkend voor het grootste deel van deze streek.
Het “Molsbroek” is een moerassig gebied dat volledig geïsoleerd is van het omringende water-
systeem, door aangepaste beheerswerken kon er een groot aantal verschillende biotopen ont-
staan zoals, open water, verlandingszones, rietvelden, graslanden, rivierduinen, brandnetelruig-
ten en elzenbroek in volle evolutie.
Het “Vlassenbroek” en het “Groot Schoor”: hier komen buitendijkse zoetwaterschorren voor die
tweemaal per dag bij hoogtij overspoeld worden door het zoete Schelde-water. Ze zijn begroeid
met rietvelden, ruigte-vegetaties en wilgenstruwelen. Voor de rest komen er in deze gebieden
polders voor, die doorsneden worden door tal van beken en sloten.
“De Moerasput”, “De Oude Durme” en “De Rietsnijderij”: deze drie reservaten liggen allemaal
langs de oevers van de Durme, in een landschap dat gekenmerkt wordt door weilanden afge-
wisseld met rietlanden en populierenbosjes.
“De Moerasput” betreft een diepe vijver, omgeven door een rietkraag en wilgenstruweel.
Het gebied van “De Oude Durme” omvat een oude afgesneden meander langs de rechteroever
van de nieuwe Durme, dit gedeelte is niet meer onderhevig aan getijdenwerking. Het gebied
vertoont een variatie aan biotopen, nl. van open water naar verlandingszone, en van moeras-
stroken naar moerasbosjes op de hogere gedeelten.
“De Rietsnijderij” is een zoetwaterschorrengebied met slikplaten, moerassen en rietvelden.’

Criteria aanwijzing
De waarde van dit gebied wordt voornamelijk bepaald door Blauwborst (60 tot 70 broedparen)
en in minder mate ook IJsvogel (5 tot 10 broedparen). Daarnaast komen er nog een redelijk
aantal niet-broedende Annex I-soorten voor. Het gebied is van internationaal belang voor wat
betreft Slobeend (800).
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Tabel 18-1. Annex I-lijst soorten van het SBZ-V (Van Vessem & Kuijken, 1986)

Soort Aantal broedparen
(Annex I)

Niet-broedende An-
nex-I soorten

Winter-/trekvogels

Aalscholver (phalacrocorax carbo sinensis) 3
Woudaapje (Ixobrychus minutus) 1
Roerdomp (Botaurus stellaris ) 1 4-5
Dodaars (Tachybaptus ruficollis) 45
Fuut (Podiceps cristatus) 45
Blauwe reiger (Ardea cinerea) 100
Purperreiger (Ardea purpurea) 5
Kleine zwaan (Cygnus columbianus bewickii) 4
Wilde zwaan (Cygnus cygnus) 10
Knobbelzwaan (Cygnus olor) 10 (1.200)
Bergeend (Tadorna tadorna) 630 (2.500)
Smient (Anas penelope) 180 (7.500)
Krakeend (Anas trepera) 20 (120)
Wintertaling (Anas crecca) 1.500 (4.000)
Wilde eend (Anas platyrhynchos) 7.100 (50.000)
Pijlstaart (Anas acuta) 90 (700)
Slobeend (Anas clypeata) 800 (400)
Zomertaling (Anas querquedula) 5
Krooneend (Netta rufina) x
Tafeleend (Aythya ferina) 300 (3.500)
Kuifeend (Aythya fuligula) 70 (7.500)
Witoogeend (Aythya nyroca) x
Toppereend (Aythya marila) 3
Eidereend (Somatéria mollissima) x
Brilduiker (Bucephala clangula) 4
Zwarte wouw (Milvus migrans) 1
Bruine Kiekendief (Circus aeruginosus) 1 3-5
Blauwe Kiekendief (Circus cyaneus) 10
Nonnetje (Mergus albellus) X (200)
Middelste zaagbek (Mergus serrator) 4
Meerkoet (Fulica atra) 1.250 (15.000)
Porseleinhoen (Porzana porzana) x
Kemphaan (Philomachus pugnax) 40-50
Bosruiter (Tringa glareola) 5-10
Watersnip (Gallinago gallinago) 400
Grutto (Limosa limosa) 150 (3.500)
Waterpieper (Anthus spinoletta) 150
Baardman (Panarus biarmicus) 40
Visdief (Sterna hirundo) 10
Zwarte stern (Chlidonias niger) 10
Velduil (Asio flammeus) 2-3
IJsvogel (Alcedo atthis) 5-10
Blauwborst (Luscinia svecica) 60-70
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18.2 Korte beschrijving SBZ_H ‘Schelde- en Durmeestuarium van de Nederlandse grens
tot Gent’ (BE2300006)

In 1996 werd een eerste reeks van speciale beschermingszones als Habitatrichtlijngebied aan-
geduid. In 2001 werd een herziening en uitbreiding van de afgebakende Habitatrichtlijngebieden
door de Vlaamse regering goedgekeurd en voorgedragen aan de Europese Commissie. Het
projectgebied is gelegen binnen het Habitatrichtlijngebied BE2300006 ‘Schelde- en Durme-es-
tuarium van de Nederlandse grens tot Gent’. Dit SBZ-H omvat delen van de gemeenten Antwer-
pen, Berlare, Beveren, Bornem, Dendermonde, Destelbergen, Duffel, Hamme, Kruibeke,
Laarne, Lier, Lokeren, Mechelen, Melle, Niel, Puurs, Schelle, Sint-Amands, Temse, Waasmun-
ster, Wetteren, Wichelen, Willebroek, Zele en Zwijndrecht met een totale oppervlakte van 6.006
ha. Het SBZ-H werd aan de Europese Commissie voorgesteld met volgende omschrijving:

‘Dit gebied valt voor een groot deel samen met het Vogelrichtlijngebied ‘Durme en Middenloop
van de Schelde’ en gedeeltelijk met het Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de Bene-
den-Schelde’, en omvat eveneens enkele bijkomende buiten- en binnendijkse gebieden (vb.
Moer, Schouselbroek, Damvallei) en enkele kleinere gebieden (bv. Orchis). Het gebied sluit aan
bij de het Nederlandse Westerscheldegebied (bv. Saeftinge). Zowel brak- als zoetwatergetijden-
gebieden werden aangeduid.’

Criteria aanwijzing
Dit gebied werd voorgesteld als habitatrichtlijngebied voor volgende habitats en soorten:

Habitats van bijlage I

1130 Estuaria
1140 Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
1310 Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia-soorten en an-

dere zoutminnende planten
1320 Schorren met slijkgrasvegetaties (Spartinion maritimae)
1330 Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
2310 Psammofiele heide met Calluna- en Genista
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrotis-soorten op landduinen
3150 Van nature eutrofe meren met vegetaties van het type Magnopotamium of Hydrochari-

tion
4030 Droge Europese heide
6410 Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion caeru-

leae)
6430 Voedselrijke ruigten
6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese Winter-eikenbossen of Eiken-Haagbeukenbossen

behorend tot het Carpinion betuli
91E0* Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-

canae, Salicion albae)
* prioritair habitat

Het plangebied grenst aan het habitattype 1130. Binnen het studiegebied zijn nog de habitatty-
pen 3270, 6430, 6510, 9120, 9160 en 91E0 aanwezig. In bijlage 4 worden deze habitattypen
kort omschreven (incl. milieukarakteristieken, verspreiding en bedreigingen).

Bijlage II-soorten van de Habitatrichtlijn:

Vissen
1149 Cobitis taenia - Kleine modderkruiper
1099 Lampetra fluviatilis – Rivierprik
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Amfibieën en reptielen
1166 Triturus cristatus - Kamsalamander

Geen van deze soorten werd recent waargenomen binnen het studiegebied.

18.3 Instandhoudingsdoelstellingen

In bijlage 4 worden de instandhoudingsdoelstellingen voor de habitattypes en soorten die in het
studiegebied voorkomen opgenomen.

18.4 Effectbespreking en beoordeling

Voor alle plannen en programma's waarvan een mogelijk betekenisvol effect wordt vermoed op
de natuurlijke kenmerken van de speciale beschermingszones, moet nagegaan te worden of
een passende beoordeling vereist is. Dit onderzoek dient te gebeuren voor de habitats en de
soorten waarvoor de speciale beschermingszone is afgebakend en de soorten van bijlage III
van het decreet natuurbehoud die in het gebied voorkomen.

Het onderzoek bestaat uit vijf delen:
1. Heeft het plan een potentiële impact op de habitats (natuurlijke habitats en habitats van
een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit?
2. Heeft het plan een potentiële impact op het evenwicht tussen de verspreiding en densi-
teit van de soorten en de populaties in zijn geheel?
3. Heeft het plan een potentiële impact op de vitale factoren hoe de SBZ functioneert als
ecosysteem?
4. Heeft het plan een potentiële impact op de abiotische relaties die de structuur en functie
van de SBZ bepalen?
5. Heeft het plan een potentiële impact op het bereiken van een gunstige staat van in-
standhouding voor de betreffende SBZ?

Ecotoop- en habitatinname en -creatie
Hoewel het voorliggend plangebied in de rand overlapt met het SBZ-H en habitattypes volgens
de Habitatkaart, houdt het voorliggend plan geen werkzaamheden in binnen het SBZ-H of het
SBZ-V, aangemelde habitattypes of habitat van de Bijlage-soorten. Dit houdt verband met de
ruwe intekening van het gewestplan, dat tot in de Zeeschelde reikt.

De dijkverhogingen in het kader van het SIGMA-plan (dewelke geen onderdeel uitmaken van
het voorliggend plan) bieden de opportuniteit tot het aanpakken van het bestaande knelpunt van
slechte structuurkwaliteit van de Zeescheldeoevers t.h.v. het plangebied. Binnen dit kader voor-
ziet het voorliggend plan een landschappelijke inrichting van de nieuwe Scheldedijk. Dit biedt
potenties naar ecotoopcreatie en ontsnippering (zie verder). Hierbij dienen we op te merken dat
het hier om lokale verbetering betreft op een eerder beperkte oppervlakte over een lange (ca.
920 m), smalle (20 à 30 m) strook. Hierbij wordt aan de zijde van de Zeeschelde de voorkeur
gegeven aan slikken en schorren in aansluiting met de stroomopwaartse en de stroomaf-
waartse smalle strook van slikken en schorren.

Ten aanzien van het SBZ-V, het SBZ-H, zijn habitats en de voorkomende soorten wordt dan
ook besloten dat er geen impact is en dat het een nuleffect betekent ten aanzien van de in-
standhoudingsdoelstellingen.

Versnippering en barrière-effecten
Zoals hoger aangehaald voorziet het voorliggend plan in een landschappelijke inrichting van de
nieuwe Scheldedijk. Dit biedt potenties naar ontsnippering. Hierbij dienen we op te merken dat
het hier om lokale verbetering betreft op een eerder beperkte oppervlakte over een lange (ca.
920 m), smalle (20 à 30 m) strook. Hierbij wordt aan de zijde van de Zeeschelde de voorkeur
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gegeven aan slikken en schorren in aansluiting met de stroomopwaartse en de stroomaf-
waartse smalle strook van slikken en schorren.

Ten aanzien van het SBZ-V, het SBZ-H, zijn habitats en de voorkomende soorten wordt dan
ook besloten dat er geen impact is en dat het een nuleffect betekent ten aanzien van de in-
standhoudingsdoelstellingen.

Impact op standplaatskenmerken door wijziging van de hydrologie
Ingevolge het voorliggend plan wordt er geen impact verwacht op de verdrogingsgevoelige ha-
bitattypen, nog van andere verdrogingsgevoelige ecotopen binnen de SBZ’s. Ten aanzien van
het SBZ-V, het SBZ-H, de relevante habitats en de voorkomende soorten wordt dan ook beslo-
ten dat er een geen impact is en dat het een nuleffect betekent ten aanzien van de instandhou-
dingsdoelstellingen.

Verstoring
Ingevolge het voorliggend plan zal er geluidsverstoring optreden als gevolg van de nieuwe ver-
keersstromen van en naar het plangebied. Uit de bepaling van de geluidscontouren binnen de
discipline geluid blijkt dat er ter hoogte van de Zeeschelde en de waardevolle linkeroever (over-
zijde van het plangebied) slechts beperkte verschillen optreden ten aanzien van de referentiesi-
tuatie. De voornaamste verkeersader met verstoringsbron betreft de N148/Heuvelstraat. Het
verkeer op de Nijverheidsstraat draagt slechts in mindere mate bij tot het geluidsverstoringskli-
maat.

Uit de literatuur17 blijkt dat geluidsdrempels voor verstoringsgevoelige vogelsoorten zich rond de
45 dB(A) situeren. Uit de discipline geluid blijkt dat deze geluidsverstoringsgevoelige contour
van 45 dB(A) zich in de referentiesituatie ongeveer op de grens van het plangebied met de Zee-
schelde bevinden18. In de geplande situatie zal de geluidscontour van 45 dB(A) algemeen niet
verder reiken dan de grens van het plangebied met de Zeeschelde. Bij de variant van het woon-
programma zal een slechts een zeer beperkt deel (ca. 0,7 ha) van de Zeeschelde (t.h.v. de Nij-
verheidsstraat) komen te liggen binnen deze verstoringsgevoelige geluidsdrempel van 45
dB(A). De bebouwing uit de deelplannen langs de Zeeschelde (Site Bekaert 3a en Cluster Ar-
menpoort) fungeren als het ware als geluidsscherm ten aanzien van de Zeeschelde.

Rekening houdend met bovenstaande kan worden besloten dat er ten aanzien van het SBZ-V
(linkeroever Zeeschelde), het SBZ-H (Zeeschelde en linkeroever), de relevante habitats en de
voorkomende soorten geen impact is en dat het een nuleffect betekent ten aanzien van de in-
standhoudingsdoelstellingen.

Op heden is nog niet geweten hoe het plangebied qua verlichting wordt ingericht. Daar het
plangebied, meer bepaald de Zeeschelde en in de toekomst het landschapspark, van belang
zijn als corridors voor de nachtactieve en Europees beschermde vleermuizen kunnen hier po-
tentieel significant negatieve effecten optreden m.b.t. lichtverstoring. Om deze vorm van versto-
ring tot een minimum te beperken worden bij de ‘conclusie voortoets tot passende beoordeling’
een aantal aandachtspunten (randvoorwaarden) aangereikt.

Indien de nodige aandacht hiernaar uitgaat bij de verdere uitwerking van het plan op projectni-
veau, kan worden besloten dat er geen impact is ten aanzien van het SBZ-V, het SBZ-H, zijn
habitats en de voorkomende soorten en dat het een nuleffect betekent ten aanzien van de in-
standhoudingsdoelstellingen.

Wijziging van habitatkwaliteit door verontreiniging
Verspreid over het plangebied komen de invasieve exoten Japanse duizendknoop en Reuzen-
balsemien voor. Japanse duizendknoop is een invasieve soort met een enorme groeikracht,

17 O.a. Milieurapport Vlaanderen MIRA – Achtergronddocument – Thema hinder: lawaai
18 Hierbij dient opgemerkt dat deze referentiesituatie, een situatie betreft waarbij er ter hoogte van het plangebied geen
bebouwing voorkomt ter hoogte van de Bekaert-site en dit ingevolge de bodemsanering.
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waarbij ze snel de overige vegetaties overwoekerd. De Japanse duizendknoop kent een vege-
tatieve voortplanting, waarbij de kleinste wortelstok kan uitgroeien tot nieuwe struiken. Indien
deze plant niet zorgvuldig verwijdert wordt kan deze een besmetting van het volledige project-
gebied inhouden. De uitgegraven teelaarde, waar Japanse duizendknoop op gegroeid heeft,
mag niet zomaar hergebruikt worden.

De Reuzebalsemien groeit op de oevers van de Zeeschelde. Ze spreidt snel uit over een dense
oppervlakte, daar de plant gekenmerkt wordt door een vroege ontkieming en een snelle plan-
tengroei. Zo overschaduwd ze en overwint ze de concurrentie met overige vegetaties. De zaden
verspreiden zich zeer gemakkelijk en ver langs stromende waterlopen.

Deze vorm van ecologische verontreiniging kan leiden tot significant negatieve effecten en de
inheemse vegetaties overwoekeren en als dusdanig wegconcurreren. Bij de ‘conclusie voor-
toets tot passende beoordeling’ wordt verwezen naar de wijze waarop deze planten verwijderd
moet worden. Indien de nodige aandacht hiernaar uitgaat, kan besloten worden dat er geen im-
pact is ten aanzien van het SBZ-V, het SBZ-H, zijn habitats en de voorkomende soorten en dat
het een nuleffect betekent ten aanzien van de instandhoudingsdoelstellingen.

18.5 Conclusie voortoets tot passende beoordeling

Op basis van bovenstaande kan besloten worden dat het project voor de vijf onderdelen van het
onderzoek naar de vereiste opmaak van een passende beoordeling geen negatieve effecten
geeft, mits evenwel een aantal randvoorwaarden. Het betreft hier de volgende randvoorwaarden:

Tijdens de aanlegfase:
de aanwezigheid van de invasieve exoot Japanse duizendknoop vormt een aandachts-
punt bij de aanlegfase van het project:

Deze pestsoort wordt gekenmerkt door een vegetatieve voortplanting. Dit wil zeggen
dat het kleinste stukje van de plant kan uit groeien tot een volwaardige nieuwe plant.
De Japanse duizendknoop is dan ook zeer moeilijk uit te roeien en overwoekerd snel
de overige vegetaties. De uitgegraven teelaarde, waar Japanse duizendknoop op ge-
groeid heeft, mag niet zomaar hergebruikt worden. Japanse duizendknoop kan in drie
stappen worden aangepakt: maaien (omstreeks de bloeiperiode, augustus tot septem-
ber, of meermaals) en afvoeren, bedekken en chemisch (glyfosaat bestrijken in verse
snoeiwonden of pas afgesneden stengels). Uitgraven is niet efficiënt en zeer arbeids-
intensief.
Een andere mogelijke methode is de afgegraven gronden te laten steriliseren in een
grondreinigingscentrum vooraleer ze te hergebruiken binnen het projectgebied.
Meer informatie over deze plant vind je onder: http://ias.biodiversity.be/species/show/9

de aanwezigheid van de invasieve exoot Reuzenbalsemien vormt een aandachtspunt bij
de aanlegfase van het project:

Voor deze soort is het van belang dat er geen zaden verspreidt worden. De zaden
kunnen namelijk lang ‘overleven’ vooraleer ze zich gaan vestigen en uitkiemen. Deze
plant dient dan ook voor de bloei afgesneden worden.
Deze plant is relatief gemakkelijk te bestrijden.
Meer informatie over deze plant vind je onder: http://ias.biodiversity.be/spe-
cies/show/65

Tijdends de exploitatiefase:
Met betrekking tot verlichting:

Geen tot de hoogstnoodzakelijke verlichting ten aanzien van deze structuren
Waar verlichting toegepast wordt, gebruik maken van aangepaste verlichtingstypes:

- Het vermijden van rechtstreeks opwaarts gericht licht door steeds maximaal neer-
waarts gerichte verlichting te gebruiken.
- Gebruik van amberkleurige verlichting die minder verstorend werkt voor vleermuizen
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- Beperken van weerkaatst opwaarts licht door verlichting uitsluitend te richten op de te
verlichten plaats (het doelgebied). Hiertoe moet verlichting geselecteerd worden met:

de best passende bundel of best passende combinatie van bundels
de best gedefinieerde bundel met een zeer beperkte nevenbundel
Afscherming en controle van de bundels door diafragma’s, afshermkappen, …

- Bij de opstelling rekening houden met volgende principes:
inwaarts verlichten, dit beperkt buitenwaarts verlies en doorstraling;
decentralisatie, gebruiken van meer lichtpunten ipv het hoger kantelen van de
bundel;
compartimentering, het te verlichten gebied indelen in vakken die hun licht enkel
vanuit de meest nabije lichtbron ontvangen.

- én verlichten met betrekkelijk langgolvig licht en een beperkte verlichtingsintensiteit

Mits bovenstaande kan volgende besloten worden:
1. Het project heeft geen negatieve impact op de habitats (natuurlijke habitats en habitats
van een soort) qua oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit.

2. Het project heeft geen negatieve impact op het evenwicht tussen de verspreiding en
densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel.

3. Het project heeft geen potentiële negatieve impact op de vitale factoren hoe de SBZ
functioneert als ecosysteem.

4. Het project heeft geen negatieve impact op de abiotische relaties die de structuur en
functie van de SBZ bepalen.

5. Het project heeft geen negatieve impact op het bereiken van een gunstige staat van in-
standhouding voor de betreffende SBZ.
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Bijlage 1 Juridische – beleidsmatige tabel

In onderstaande tabel worden de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden opgelijst met de bespreking van de
relevantie. Hierbij wordt aangegeven of het element juridisch (J), dan wel beleidsmatig (B) is. Aspecten die als niet
relevant worden beschouwd, worden aangeduid met een (X). De bespreking van deze randvoorwaarden komt bij
de uitwerking van de nota voor publieke consultatie verder aan bod bij de disciplines waarop deze van toepassing
zijn.

Opmerking
- Verwijzing naar een decreet houdt impliciet een verwijzing in naar de latere aanvullingen van dit decreet.
- Verwijzing naar een decreet houdt impliciet en voor zover niet reeds vermeld een verwijzing in naar de onder-

liggende uitvoeringsbesluiten.
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Tabel: Relevante juridische en beleidsmatige randvoorwaarden

Type/Data Inhoudelijk Relevantie Bespreking relevantie
Algemeen

m.e.r.-decreet en uitvoerings-
besluit

Decreet: 18 december 2002
Uitvoeringsbesluit:
10 december 2004

Regelt de m.e.r.-procedure en geeft de categorieën
van ingrepen waarvoor een milieueffectrapport moet
worden opgemaakt

J Een plan-MER of een plan-MER-screening is nodig voor de
RUP-procedure.
Mogelijk project-m.e.r.-plichtig in functie van de vergun-
ningsaanvraag.

plan-m.e.r.-decreet en
uitvoeringsbesluit

Decreet: 27 april 2007
Uitvoeringsbesluit:
12 oktober 2007

Dit decreet (BS 20/06/07) vormt een wijziging op het
m.e.r.-decreet en is sinds 01 december 2007 in
voege getreden. Het regelt het toepassingsgebied,
de inhoud en de procedure voor de opmaak van een
plan-MER

J Een plan dat wordt opgesteld om middels een wetgevings-
procedure (hier: RUP) door de Vlaamse Regering te worden
vastgesteld én dat het kader vormt voor de toekenning van
een vergunning voor een project valt binnen het toepas-
singsgebied van het plan-m.e.r.-decreet.

Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening

Decreet: 8 mei 2009 De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (een coör-
dinatie van het decreet ruimtelijke ordening) voert
vernieuwingen in op drie belangrijke punten: vergun-
ningen, planologie en handhaving. Deze codex re-
gelt de organisatie van de ruimtelijke ordening in
Vlaanderen en vervangt hierbij het Decreet hou-
dende de organisatie van de ruimtelijke ordening en
het Decreet betreffende de ruimtelijke ordening, ge-
coördineerd op 22 oktober 1996

J Basis voor het ruimtelijk planningsstelsel op die bestuursni-
veaus, regelt de ruimtelijke structuurplannen, ruimtelijke uit-
voeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, ste-
denbouwkundige vergunningen, … Het plan-MER wordt op-
gemaakt ikv de opmaak van een provinciaal RUP. De pro-
cedure voor de opmaak van het RUP wordt beschreven in
de Codex.

Decreet grond- en pandenbeleid Decreet 27 maart 2009 Het decreet grond- en pandenbeleid is in werking
sinds 1 september 2009 en kan worden opgedeeld
in twee grote blokken. Enerzijds zijn er maatregelen
mbt het aanbod aan sociale woningen en anderzijds
omvat het ontwerp van decreet fiscale stimuli om
het aandeel aan verwaarloosde of verkrotte wonin-
gen te laten dalen.

X

Gewestplan Koninklijk Besluit:
28 december 1972

Geeft de bestemming en het gebruik van de gron-
den in Vlaanderen weer. Gewestplanwijzigingen
worden niet meer doorgevoerd. In het decreet van
18 mei 1999 is immers vastgelegd dat in de toe-
komst bestemmingen vastgelegd worden in ruimte-
lijke uitvoeringsplannen (RUP's).

J Het plangebied is volgens het gewestplan grotendeels gele-
gen in industriegebied (cfr. Kaart 3) en een beperkt gebied
in woongebied:
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Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen

Decreet:
23 september 1997

Geeft een toekomstvisie over hoe we in Vlaanderen
met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een
zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen
(planhorizon loopt tot 2007). Het RSV behandelt de
structuurbepalende elementen op Vlaams niveau.

B De gemeente Hemiksem behoort volgens het RSV geheel
of gedeeltelijk tot het grootstedelijk gebied Antwerpen en
wordt aangeduid als economisch knooppunt.

Ruimtelijk Structuurplan
Provincie Antwerpen (RSPA)

10 juli 2001
Partiële herziening goedge-
keurd op 4 mei 2011

Het PRS behandelt de structuurbepalende elemen-
ten op provinciaal niveau. De gewenste ruimtelijke
structuur is richtinggevend op Provinciaal niveau.
Bindende bepalingen leveren het kader voor uitvoe-
rende maatregelen op Provinciaal niveau.

B Volgens het RSPA moet de Scheldeoever worden be-
schouwd als een ‘nieuwe band’ van stedelijkheid aan het
water met wonen, natuur, groen, dienstverleningen en voor-
zieningen. De rechter oever van de Scheldevallei is land-
schappelijk belangrijk als open ruimteverbinding.
Daarnaast wordt de Schelde beschouwd als onderdeel van
het gebundeld toeristisch recreatief netwerk binnen de toe-
ristische ruimte Steden en Stromen. Het stedelijk gebied
moet zich oriënteren naar de Schelde, waarbij de ruimtelijke
relatie tussen rivier en stad worden versterkt. De bebouwde
strook langsheen de N148 wordt beschouwd als grootstede-
lijke as.

Gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan Hemiksem

Goedgekeurd door de
Deputatie op 12 januari
2005

Het GRS behandelt de structuurbepalende elemen-
ten op gemeentelijk niveau.

B In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Hemiksem
wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkeling omschreven als
een herkenbare, unieke gemeente binnen het stedelijk ge-
bied Antwerpen. Het GRS omschrijft volgende visie-elemen-
ten:

Uitbouwen van een attractieve woongemeente en
woonomgeving langsheen de Schelde;
Versterken van het stedelijke en groene karakter;
Ontwikkeling van de Scheldeboord;
Versteviging relatie met de Scheldeboord;
Kernversterking en ontwikkeling van omringende gebie-
den;
Hoogwaardige publieke ruimte, groengebieden en par-
ken als verbindend geheel binnen de gemeente.  De
verdere uitbouw van Hemiksem als woon- en werkge-
meente draagt bij tot het toeristisch-recreatieve imago
van de gemeente;
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Ontsluiting van Hemiksem langs de 3 invalswegen – in-
richting centrumgebied;

Vlaamse bouwmeester Besluit Vlaamse Regering:
1 december 1998

De Vlaamse Bouwmeester begeleidt de Vlaamse
overheid in haar streven naar een goede en kwali-
teitsvolle openbare architectuur. Openbare projecten
moeten dan ook rekening houden met kwaliteitsbe-
leid zoals opgesteld door de Vlaamse Bouwmeester

B Het advies van de Vlaamse Bouwmeester wordt gevraagd
ikv het RUP

Besluit houdende nadere regels
inzake de ruimtelijke veiligheids-
rapportage

Besluit Vlaamse Regering:
26 januari 2007

Regelt de ruimtelijke veiligheidsrapportage J Indien 1 of meerdere stoffen boven een bepaalde drempel-
waarde gestockeerd worden is de opmaak van een VR ver-
plicht. Ten noorden van het plangebied zijn op ca. 1km de
seveso bedrijven Caldic Belgium en Tankopslag Verbeke
gelegen

Decreet houdende algemene be-
palingen in verband met milieu-
beleid (DABM)

Decreet: 05 april 1995 Creëert een algemeen juridisch kader voor het mili-
eubeleid ter overkoepeling van de bestaande secto-
rale regelingen en omvat dus de doelstellingen en
de beginselen voor het milieubeleid in Vlaanderen

J Deze regelgeving is vertaald op provinciaal en gemeentelijk
niveau. Die documenten zullen als algemeen beleidskader
meegenomen worden bij de beoordeling van de effecten
van de verschillende disciplines.

Decreet milieuvergunningen
Vlarem I en II

Decreet:28 juni 1985
Besluit Vlaamse Regering:
01 september 1991 (Vlarem
I) 01 augustus 1995
(Vlarem II)

Omvat het Vlaamse reglement betreffende de mili-
euvergunning.
Vlarem I behandelt de procedures voor meldingen
en milieuvergunningsaanvragen. De hinderlijke in-
richtingen worden in Vlarem I ingedeeld in een aan-
tal ‘rubrieken’.
In Vlarem II worden de algemene en sectorale voor-
waarden beschreven, gekoppeld aan de vergunning
tot exploitatie van een hinderlijke inrichting. Daar-
naast bevat dit besluit milieukwaliteitsnormen voor
oppervlaktewater, grondwater, lucht, geluid en bo-
dem.

J Maatregelen ter bescherming van het milieu.
Vlarem I: Waterkwaliteitsdoelstellingen zijn van toepassing
bij de evaluatie van de ingrepen en de milieuvoorwaarden
zijn van belang bij het voorstellen van milderende maatrege-
len.
Vlarem II: Van toepassing bij evaluatie en mildering van de
ingrepen (grondverzet). Daarnaast zijn de algemene milieu-
kwaliteitsnormen voor water, bodem en geluid van toepas-
sing.
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Mobiliteit
Ontwerp Mobiliteitsplan
Vlaanderen

17 oktober 2003 Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de ko-
mende jaren. Dit plan vormt een algemeen kader
voor het mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in
Vlaanderen. Hierbij worden doelstellingen en be-
leidsvoornemens inzake verkeersveiligheid geformu-
leerd.
Het plan tracht de bereikbaarheid van steden en
dorpen te garanderen, iedereen gelijkwaardig toe-
gang tot mobiliteit te geven, de verkeersveiligheid te
vergroten, een leefbare mobiliteit te realiseren en de
milieuvervuiling terug te dringen

B Het document zal als algemeen beleidskader meegenomen
worden bij de beoordeling van de effecten van de discipline
mobiliteit.

Mobiliteitsplan Hemiksem In opmaak 2014 In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle ruim-
telijke en verkeersontwikkelingen in kaart gebracht
en worden samenhangende verkeersmaatregelen
en ruimtelijke en ondersteunende maatregelen voor-
gesteld, die nadien in concrete acties worden omge-
zet.

B Het mobiliteitsplan wordt meegenomen in de discipline mo-
biliteit.

Intergemeentelijk mobiliteitsplan
Rupelstreek en Aartselaar

Januari 2011 In het intergemeentelijk mobiliteitsplan worden alle
ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart ge-
bracht en worden samenhangende verkeersmaatre-
gelen en ruimtelijke en ondersteunende maatregelen
voorgesteld voor de Rupelstreek en Aartselaar. He-
miksem valt onder de Rupelstreek.

B Het intergemeentelijk mobiliteitsplan wordt meegenomen in
de discipline mobiliteit.

Geluid
Europese Richtlijn 2002/49/EG
en omzetting in een besluit van
de Vlaamse Regering

Besluit Vlaamse Regering:
01 juni 1995 (en wijzigin-
gen)

De Europese Richtlijn werd omgezet via het besluit
van de Vlaamse Regering ‘Algemene sectorale be-
palingen inzake milieuhygiëne’.

J Deze regelgeving wordt meegenomen in de discipline geluid

Besluit van de Vlaamse regering
inzake de evaluatie en beheer-
sing van omgevingslawaai

Besluit Vlaamse Regering:
22 juli 2005

In dit besluit worden de factoren Lden en Lnight als
geluidsbelastingindicatoren naar voor geschoven.
Daarnaast wordt een methodiek mbt beheersing van
het omgevingsgeluid vastgelegd (opstellen geluids-
belastingkaart, vaststellen knelpunten, voorlichting
en opmaak actieplan).

J De geluidsbelastingsindicator Lden en de verschillende
maatregelen worden gehanteerd bij de uitwerking van de
discipline geluid
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Ontwerptekst verkeersgeluid ontwerp: 1998 In 1998 werd een ontwerptekst opgesteld voor weg-
verkeerslawaai. De bepalingen in de ontwerptekst
zijn enkel van toepassing op het geluid voortge-
bracht door het wegverkeer op openbare wegen (ge-
westwegen, provinciale wegen) met een jaargemid-
delde verkeersintensiteit (Iv) van minstens 20.000
voertuigen pae (16 uurwaarde: 6 tot 22 h).

B Dit wordt meegenomen binnen de discipline geluid

Ontwerp KB 1991 ontwerp: 1991 In het Ontwerp Koninklijk Besluit tot vaststelling van
grenswaarden voor lawaai binnenshuis en buitens-
huis en van geluidsisolatie-eisen voor woningen uit
1991 worden richtwaarden en maximale waarden
voorgesteld voor LAeq,T van wegverkeer.

J Dit wordt meegenomen binnen de discipline geluid

Lucht
Kaderrichtlijn(96/62/EG) en
dochterrichtlijn inzake
luchtkwaliteit

Europese richtlijn:
27 september 1996

Vormt de basis voor het luchtbeleid binnen de Euro-
pese Unie. In de dochterrichtlijnen worden voor 13
luchtverontreinigende stoffen luchtkwaliteitsnormen
opgelegd. Deze richtlijnen zijn omgezet in de Vlarem
II wetgeving.

J Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht

Kyoto protocol Verdrag: 1997 Protocol waarbij waarin verschillende industrielan-
den de verbintenis aangaan de uitstoot van broei-
kasgassen tussen 2008 en 2012 met gemiddeld 5 %
te verminderen ten opzichte van 1990. De broeikas-
gassen die in het Protocol van Kyoto beschouwd
worden, zijn koolstofdioxide, methaan, lachgas,
HFK’s, PFK’s en SF6. Het Protocol van Kyoto is in
werking getreden sinds 23/10/04.

B Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht

Europese richtlijn 2001/81/EG
het NEC-reductieprogramma

Europese richtlijn:
27 november 2001

De in 2010 te bereiken emissieplafonds (National
Emission Ceilings, NEC), worden vermeld in Bijlage
1 van de NEC-richtlijn. Naast het voldoen aan deze
emissieplafonds legt de richtlijn op dat de lidstaten
een programma opstellen voor een geleidelijke ver-
mindering van de nationale emissies van de betrok-
ken stoffen (NOx, SO2, VOS en NH3).

J Dit wordt meegenomen binnen de discipline lucht
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Op 12 december 2003 keurde de Vlaamse regering
het reductieprogramma goed. Het programma legt
de grote lijnen van het emissiereductiebeleid voor
deze stoffen tot 2010 vast.

Bodem
Decreet betreffende de bodem-
sanering en bodembescherming,

Vlaams reglement betreffende de
bodemsanering en bodembe-
scherming (Vlarebo 2008)

Decreet: 27 oktober 2006

Besluit Vlaamse Regering:
14 december 2007 (en aan-
vullingen)

Het nieuw bodemdecreet is in werking sinds 01 juni
2008 en vervangt het vroegere bodemsanering-
decreet. In het nieuwe decreet zijn de fundamentele
principes uit het oorspronkelijke bodemsanering-
decreet behouden. Een aantal wijzigingen situeren
zich op het gebied van saneringsplicht en overdracht
van gronden en bodemonderzoek- en sanering.

J Obv de databank van OVAM worden de aanwezige bodem-
verontreinigingen in beeld gebracht, waaronder de site van
Bekaert (databank OVAM).

Afvalstoffendecreet

Vlarea

Decreet: 02 juli 1981
Besluit Vlaamse regering:
17 december 2004

Het Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming en –
beheer (Vlarea) is het uitvoeringsbesluit van het af-
valstoffendecreet. Het heeft als doelstelling de ge-
zondheid van de mens en het milieu te beschermen
tegen de schadelijke invloed van afvalstoffen en de
verspilling van grondstoffen en energie tegen te
gaan.

J Indien bij de werkzaamheden grond vrijkomt, dient deze als
afvalstof te worden beschouwd en kan deze enkel gebruikt
worden als secundaire grondstof (hergebruik als bodem) als
aan de voorwaarden van Vlarea is voldaan. Bij aanvoer
moet de aangevoerde bodem voldoen aan de specifieke
voorschriften (attest) (zie ook Vlarebo).

Decreet oppervlakte delfstoffen
en Uitvoeringsbesluit

Decreet: 04 april 2003
Besluit Vlaamse Regering:
26 maart 2004

Het decreet schept een wettelijk kader dat toelaat
beslissingen inzake ontginningen op systematische
wijze te nemen. Hierbij wordt er gestreefd naar een
beter beheer van de oppervlaktedelfstoffen en wil
men de effectieve ontginning mogelijk maken.

X

Mestdecreet Decreet: 22 december 2006 Het mestdecreet of het decreet houdende de be-
scherming van water tegen de verontreiniging door
nitraten uit agrarische bronnen heeft tot doel het be-
schermen van het leefmilieu tegen verontreinigingen
van meststoffen.

X Het plangebied betreft geen agrarisch gebied dat op van-
daag functioneert als mestafzetgebied.

Beheerovereenkomsten Ministerieel Besluit:
10 november 2000

Ministerieel besluit dat beheerovereenkomsten op
een landbouwbedrijf regelt

X
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Water
Grondwaterdecreet Decreet: 24 januari 1984 Regelt de bescherming van het grondwater. Het om-

vat onder meer de reglementering betreffende de
grondwaterwinning, alsook bepaalt het de afbake-
ning van waterwingebieden en beschermingszones
rond drinkwaterwinningen. Wijzigingen met de de-
creten van 12 december 1990 en 20 december
1996.

J Binnen de discipline grondwater gaat aandacht uit naar mo-
gelijke invloed op de grondwaterkwaliteit.

Wet op de onbevaarbare
waterlopen

Koninklijk Besluit:
28 december 1967

Onbevaarbare waterlopen worden ingedeeld in drie
verschillende categorieën:

categorie 1 (bevoegdheid Vlaams Gewest)
categorie 2 (bevoegdheid provincie)
categorie 3 (bevoegdheid gemeente)
de niet geklasseerde waterlopen vallen onder de
bevoegdheid van de eigenaars van de percelen.

Onder de bevoegdheid valt het beheer alsook de be-
palingen voor beheer en onderhoud.

J Ten zuiden van het plangebied op ca. 350 m is de geklas-
seerde waterloop van derde categorie  AS10.0 gelegen

Wet op de bevaarbare
waterlopen

Koninklijk Besluit:
05 oktober 1992

Duidt onder meer aan welke waterlopen als bevaar-
bare waterlopen worden beschouwd. Ze vallen on-
der de bevoegdheid van het Vlaams Gewest.

J De bevaarbare waterloop Schelde is ten westen en de Be-
nedenvliet ten zuiden van het plangebied gelegen.
(zie kaart 5).

Kaderrichtlijn Water (KRW) Europese richtlijn:
22 december 2002

Deze richtlijn vormt het raamwerk voor integraal wa-
terbeheer van de Europese Unie en haar lidstaten.

J In Vlaanderen gebeurt de omzetting van deze richtlijn via
het decreet integraal waterbeleid.

Decreet integraal waterbeleid Decreet: 18 juli 2003 Legt de principes, doelstellingen en structuren vast
voor een duurzaam waterbeleid conform de bin-
dende bepalingen van de Europese Kaderrichtlijn
Water. Via dit decreet worden een aantal nieuwe in-
strumenten ingevoerd - zoals de watertoets - die de
overheid in staat moeten stellen een effectief beleid
inzake integraal waterbeheer te voeren. Het water-
beheer wordt voortaan beschouwd per deelbekken

J Het plan is onderhevig aan de verplichting tot opmaak van
een watertoets. Het MER zal hiertoe de nodige elementen
aanleveren.
De NOG- en ROG gebieden worden weergegeven op kaart
5.
Relevante acties in het deelbekkenbeheerplan worden in de
discipline water geverifieerd met het voorliggend plan.

Wet betreffende Wateringen Wet: 05 juli 1956 Regelt de bevoegdheid van de wateringen met als
doel in te staan voor de permanente afwatering van
lagergelegen gronden. Oorspronkelijk was dit voor-
namelijk in functie van landbouw, maar sedert het

X
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decreet integraal waterbeleid is de taak van de wa-
teringen meer multifunctioneel.

Wet betreffende Polders Wet: 03 juni 1957 Regelt de bevoegdheid van de polders met als doel
om het binnendijkse land te behoeden voor overstro-
mingen door de zee, en het instellen van een opti-
maal peil in functie van het multifunctioneel gebruik
van de gronden

J Het plangebied ligt in het gebied van de polder Vliet en Ziel-
beek.

Besluit houdende vaststelling van
een gewestelijke stedenbouw-
kundige verordening inzake he-
melwaterputten, infiltratievoorzie-
ningen, buffervoorzieningen en
gescheiden lozing van afvalwater
en hemelwater.

Besluit Vlaamse Regering:
01 oktober 2004

Dit besluit gaat uit van het principe dat hemelwater
in eerste instantie dient hergebruikt te worden, in
tweede instantie in de bodem infiltreert en in laatste
instantie vertraagd wordt afgevoerd. Het besluit is
o.m. van toepassing op het bouwen of herbouwen
van gebouwen vanaf 75 m² dakoppervlakte, uitbrei-
dingen vanaf 50 m² dakoppervlakte en aanleg van
verharde grondoppervlaktes vanaf 200 m².

J Voorzien van de nodige hemelwaterputten, infiltratievoorzie-
ningen, buffervoorzieningen bij het realiseren van bijko-
mende verharding en de aanleg van een gescheiden sys-
teem van afvalwater en hemelwater.

Aanduiding kwetsbare zones wa-
ter

Besluit Vlaamse Regering:
14 juni 2002

Dit besluit biedt een kader aan maatregelen tegen
verontreiniging van meststoffen. Hierbij werden
VHA-zones aangeduid waarbinnen beperkingen gel-
den voor de landbouwer die deze gronden gebruikt

X

Krachtlijnen voor een geïnte-
greerd rioleringsbeleid

23 maart 1999 Dit besluit regelt de voorwaarden en de verhoudin-
gen waarin het Gewest bijdraagt bij de bouw en ver-
betering van openbare riolen. Tevens werden een
aantal codes van goede praktijk (herwaardering van
grachtenstelsels en hemelwaterputten en infiltratie-
voorzieningen) toegevoegd aan de bestaande codes

J Vooral de codes van goede praktijk met betrekking tot te
voorziene buffervolumes en infiltratiemogelijkheden zijn van
belang

Waterkwaliteitsdoelstellingen Besluit Vlaamse Regering:
24 mei 1983

De oppervlaktewateren worden hierbij opgedeeld
volgends de bestemming: aangeduid die bestemd
zijn voor de productie van drinkwater, zwemwater,
schelpdierwater en viswater. Voor deze oppervlakte-
wateren gelden de overeenkomstige milieudoelstel-
lingen zoals bepaald in hoofdstuk 2.3 van titel II van
Vlarem.

J De relevante waterlopen hebben allen de basiswater kwali-
teitsdoelstelling
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Fauna en flora
Regelgeving betreffende vrije vis-
migratie

26 april 1996 en 18 juli
2003

In de Beschikking van de Benelux Economische Unie
(26 april 1996) en in het Decreet Integraal Waterbe-
leid wordt vooropgesteld dat in alle waterlopen van
de hydrografische stroomgebieden van de Benelux
vrije migratie van alle vissoorten mogelijk gemaakt
wordt tegen begin 2010

J Indien relevant zal dit besproken worden bij de discipline
fauna&flora

NATURA 2000:
Vogelrichtlijn
Habitatrichtlijn

Europese richtlijnen:
2 april 1979
21 mei 1992

NATURA 2000 is het streven van Europa om een sa-
menhangend Europees netwerk te vormen van ge-
bieden en beschermingszones. Omvat speciale be-
schermingszones aangewezen in toepassing van de
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn.

X De speciale beschermingszones worden gesitueerd op
kaart 8.
In het westen grenst het plangebied aan de Schelde, als
deel van het habitatirichtlijngebied ‘Schelde- en Durmeëstu-
arium van de Nederlandse grens tot Gent’ (BE2300006).
Aan de overzijde van de Schelde ter hoogte van het plange-
bied is het vogelrichtlijngebied ‘Durme en de middenloop
van de Schelde’ (BE2301235) gelegen.

Decreet betreffende het natuur-
behoud en het natuurlijke milieu

21 oktober 1997 Dit decreet heeft tot doel een bescherming, ontwikke-
ling en herstel van het natuurlijk milieu te verwezenlij-
ken. Belangrijk hierbij zijn het standstill principe en de
zorgplicht (Art. 14). Tevens voorziet het in de afbake-
ning van het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en
het Integraal Verwevings- en Ondersteunend Net-
werk (IVON).  Art. 16, art. 26 bis en art. 36 ter leggen
de opmaak van respectievelijk een natuurtoets, VEN-
toets en passende beoordeling vast. Art. 32 en 33
bieden het kader voor de erkenning van natuurreser-
vaten. Het betreft natuurgebieden die van belang zijn
voor het behoud en ontwikkeling van de natuur of het
natuurlijk milieu

X De VEN-gebieden worden gesitueerd op kaart 8.
Ter hoogte van het plangebied, aan de overzijde van de
Schelde is het VEN-gebied ‘De Vallei van de Boven Zee-
schelde van de Dender- tot de Rupelmonding’ gelegen.

Bosdecreet Decreet: 13 juni 1990 Regelt het behoud, bescherming, aanleg en beheer
van bossen in Vlaanderen

J Er dient niet te worden ontbost

Bermbesluit Besluit Vlaamse Regering:
27 juni 1984

Doet aanbevelingen naar bermbeheer in functie van
de bescherming van fauna en flora

X /

Jachtdecreet Decreet: 24 juli 1991 Regelt het verstandig gebruik van wildsoorten ten be-
hoeve van de jacht

X /
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Ramsargebieden Conventie: 2 februari 1971 De Conventie van Ramsar heeft tot doel ‘het behoud
en het oordeelkundig gebruik van alle watergebieden
door middel van plaatselijke, regionale en nationale
acties en internationale samenwerking, als bijdrage
tot het tot stand komen van een duurzame ontwikke-
ling in de gehele wereld’.

X /

Besluit van de Vlaamse Regering
met betrekking tot soortenbe-
scherming en soortenbeheer van
15 mei 2009

Besluit Vlaamse Regering:
15 mei 2009

Regelgeving die bescherming regelt van dieren en
planten in Vlaanderen. Het besluit beoogt een meer
systematische omzetting van de rechtstreekse soor-
tenbescherming uit de Vogel- en Habitatrichtlijn in de
Vlaamse regelgeving. Er wordt aangegeven welke
soorten bescherming genieten, welke verbodsbepa-
lingen gelden en welke actieve beschermingsmaatre-
gelen genomen kunnen worden.

J Bij de discipline flora en fauna zal worden nagegaan of er
beschermde soorten in het studiegebied voorkomen

Conventie van Bonn Ondertekening conventie:
1 oktober 1990 door België
en op 3 mei 2002 door
Vlaanderen bekrachtigd (in
werking op 2 juni 2003)

Internationale overeenkomst ter bescherming van mi-
grerende diersoorten

B De relevantie zal nagegaan worden in de discipline fauna
en flora

Gemeentelijk natuurontwikke-
lingsplan (GNOP)

1996 Heeft als doel om op gemeentelijk vlak het natuur-
bestand in kaart te brengen en het beleid te schetsen
opdat natuur maximale ontwikkelingskansen krijgt.

B Het document werd geïntegreerd in het gemeentelijk milieu-
beleidsplan (zie hoger) en zal als algemeen beleidskader
meegenomen worden bij de beoordeling van de effecten
van de discipline fauna en flora.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Decreet onroerend erfgoed 12 juli 2013, gewijzigd bij

het decreet van 4 april
2014 (BS 17/10/2013 en
15/04/2014)

Het onroerenderfgoed decreet betreft één overkoe-
pelende regelgeving voor monumenten, stads- en
dorpsgezichten, landschappen en archeologie. Het
decreet betreffende bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten (03/03/76 en aanvullin-
gen), decreet betreffende landschapszorg (16/04/96
en aanvullingen), Decreet houdende maatregelen tot
behoud van erfgoedlandschappen (13/02/2004) en
het decreet op het archeologisch patrimonium
(30/06/1993 en 28/02/2003) zitten vervat in één on-
roerenderfgoeddecreet en –besluit.

J In de onmiddellijke omgeving van het plangebied komen
geen beschermde stads- en dorpsgezichten voor.
Ten zuiden van het plangebied is de Armenpoort gelegen,
beschermd monument ‘Vml toegangspoort tot Sint-Bernar-
dusabdij’ (2537)
De ankerplaats ‘Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde’
(A40024) is ten westen aan de overzijde van de Schelde ge-
legen.
In het noorden grenst het plangebied aan de relictzone ‘Pol-
der van Hemiksem en Schelle (R10083).
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Het decreet voorziet de vaststelling van inventaris-
sen die de Vlaamse overheid kan inzetten om onroe-
rend erfgoed te behouden. De vaststelling van een
inventaris verbindt een aantal rechtsgevolgen aan
erfgoedobjecten die waardevol, maar niet be-
schermd zijn. Het nieuwe decreet voorziet in de vast-
stelling van minstens vijf inventarissen:
- Inventaris bouwkundig erfgoed
- Landschapsatlas
- Inventaris van archeologische zones
- Inventaris van houtige beplantingen met erf-

goedwaarde
- Inventaris van historische tuinen en parken

Ter hoogte van het plangebied, aan de overzijde van de
Schelde is de relictzone ‘Scheldevallei van Dendermonde tot
Kruibeke’ (R14001) en ankerplaats ‘Polder van Kruibeke, Ba-
zel en Rupelmonde’ (A40024) gelegen.
ankerplaats ‘Polder van Kruibeke, Bazel en Rupelmonde’
(A40024) gelegen.
Ten zuiden van het plangebied, op ca. 160m is de relictzone
‘Kasteeldomeinen Z-ZO Antwerpen en randgemeenten’
(R10082) gelegen.
(Kaart 9a en b)

Decreet op het archeologisch pa-
trimonium

Decreet: 30 juni 1993 Regelt de bescherming van het archeologisch patri-
monium. Vanaf 1 januari 2004 wordt het beheer en
beleid van het onroerend erfgoed in Vlaanderen (zo-
wel monumenten, landschappen als archeologie)
waargenomen door de afdeling Monumenten en
Landschappen.

J Maatregelen dienen te worden genomen om het archeolo-
gisch bodemarchief te beschermen of te onderzoeken.
Hierop zal verder ingegaan worden bij de discipline land-
schap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Conventie van Malta Conventie: 16 januari 1992 Verdrag inzake de bescherming van het archeolo-
gisch erfgoed.

Art. 5.3 van dit verdrag stelt dat milieueffectrap-
portages en de daaruit voortvloeiende beslissin-
gen ten volle rekening houden met archeolo-
gische vindplaatsen en hun context.
Art. 5.4 legt op om zorg te dragen, wanneer be-
standdelen van het archeologische erfgoed zijn
gevonden gedurende bouwwerkzaamheden.
In artikel 6.2. wordt bepaald passende maatre-
gelen te treffen om ervoor te zorgen dat bij grote
particuliere of openbare ontwikkelingsprojecten
de totale kosten van eventuele noodzakelijk
daarmee verband houdende archeologische ver-
richtingen worden gedekt door gelden afkomstig

B Maatregelen dienen te worden genomen om het archeolo-
gisch bodemarchief te beschermen of te onderzoeken.
Hierop zal verder ingegaan worden bij de discipline land-
schap, bouwkundig erfgoed en archeologie
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uit de overheid- of privésector, al naargelang. Op
de begroting voor deze projecten dient eveneens
een post opgenomen te worden voor vooraf-
gaande archeologische studies en onderzoeken,
voor beknopte wetenschappelijke verslagen, als-
mede voor de volledige publicatie en registratie
van de bevindingen.

Beheer open ruimte, ruilverkave-
ling, landinrichting en natuurin-
richting

27 juni 1984 Heeft als doel de open ruimte zodanig in te richten
dat alle facetten die in het gebied aanwezig zijn zich
volwaardig kunnen ontwikkelen. VLM werd opgericht
om deze taak tot landinrichting uit te voeren. Bij een
ruilverkaveling ligt de hoofdaandacht op de land-
bouw, bij een natuurinrichting op het behoud van
fauna en flora, steeds rekening houdend met het
multifunctioneel buitengebied.

X

Inventaris van het bouwkundig
erfgoed

De inventaris van het bouwkundig erfgoed (‘Bouwen
door de eeuwen heen in Vlaanderen. Inventaris van
het bouwkundig erfgoed in Vlaanderen’) vormt een
gebiedsdekkend overzicht van het bestaande bouw-
kundige erfgoed – zowel beschermd als niet-be-
schermd – in Vlaanderen. Actueel wordt de vaststel-
ling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed
voorbereid. Deze vaststelling leidt tot een wettelijke
erkenning van de objecten die opgenomen zijn.

B Binnen de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en ar-
cheologie wordt de relevantie van het aanwezige bouwkundig
erfgoed nagegaan.
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Bijlage 2 Kaarten
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kaart 4b. OngevallenGIS

Plan MER RUP Hoge Weg

Bron: Open Streetmap
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kaart 5. Waterlopen en watertoetskaart

Plan MER RUP Hoge Weg

Bron: VHA2013, Watertoetskaart 2014. Achtergrond: rasterversie van 
de topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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Plan MER RUP Hoge Weg

Bron: Bodemkaart. Achtergrond: rasterversie van 
de topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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kaart 6b. Bodemonderzoeken OVAM

Plan MER RUP Hoge Weg

Bron: OVAM. Achtergrond: rasterversie van 
de topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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Plan MER RUP Hoge Weg

Bron: BWK versie 2 september 2010. Achtergrond: rasterversie van 
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VEN-gebieden, Vlaamse natuurreservaten

Plan MER RUP Hoge Weg
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GEMEENTE HEMIKSEM

kaart 9a. Landschapsatlas

Plan MER RUP Hoge Weg

Bron: AGIV, landschapsatlas 2001, ankerplaatsen 2014. Achtergrond: rasterversie van de 
topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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kaart 9b. Beschermd en bouwkundig erfgoed

Plan MER RUP Hoge Weg

Bron: RWO, Beschermde Landschappen, stads- en dorpsgezichten, monumenten, 2014. 
RWO, Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed 04/2014.  Achtergrond: rasterversie van de 
topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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kaart 10. Centraal Archeologische Inventaris

Plan MER RUP Hoge Weg

Bron: CAI 07/2014. Achtergrond: rasterversie van 
de topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI
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GEMEENTE HEMIKSEM

kaart 11. Landbouwwaarderingskaart

Plan MER RUP Hoge Weg

Bron: Landbouwtyperingskaart Vlaanderen 2004 VLM. Achtergrond: rasterversie van 
de topografische kaarten uitgegeven tussen 1978 en 1999 door het NGI

0 80 160 240 32040 Meter

Legende:
plangebied

landbouwtyperingskaart:
zeer lage waardering
lage waardering
matige waardering
hoge waardering
zeer hoge waardering

Opdrachtgever:
Datum:

Gemeente Hemiksem
maart 2016



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 3
Pagina 18 van 47

Bijlage 3 Legende bij RUP Hemixveer en Abdij-
omgeving
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Bijlage 4 Aanvullende informatie bij discipline fauna en flora

Tabel: Recente waarnemingen van vissen t.h.v. het studiegebied (Vis Informatie Systeem, INBO; http://vis.milieuinfo.be)

Waterlopen Locatie
(Lambert X/Y)

Datum Vissoorten (aantal/100 m) Visindex Beoordeling
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Zeeschelde Bazel Noord 2
(147028/204354)

06/03/2014  15 1  5 3 3
03/06/2014 1 5  11  12 3 1 2 2 16  17
30/10/2014 2 1  1 4 4  1
03/03/2015 2  54 10 1 1

Bazel Noord 1
(146981/204750)

08/03/2013 1 4 3 8  1
20/06/2013 1 1 8 1 33 1  1 7  4 1
30/10/2013 3 7 1  14 1 3 1 1 5  2 6 1
06/03/2014 3  1 1  2 1
03/06/2014 1 7  48  10 3 1 5  2  9  14 2
30/10/2014  11  4  3  10 2  10  2 9
03/03/2015 6  12  1 1 3
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Waterlopen Locatie
(Lambert X/Y)

Datum Vissoorten (aantal/100 m) Visindex Beoordeling
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Kruibeke
(146796/206845)

08/03/2013 4  17 2
20/06/2013 1 30  22 9 4 3
30/10/2013  11 13 7 1 27 2 3 1  17

Benedenvliet aan het Groenin-
genhof (Aartselaar)
(152727/203652)

06/05/1996  27 1  40  1 0,43 matig
22/05/2002 1 1 2 0,28 ontoereikend
15/05/2006 5 3 0,2 ontoereikend
10/05/2010  26  22  25 3 0,37 ontoereikend

achter de kerk, aan
het basketpleintje
(Aartselaar)
(147445/202182)

02/09/2013  16  37 3 3 21 1 0,4 ontoereikend

Rode Lijst status* N N N / N  / / N  K / / / N  E  N  N  B / N  B / N
Soortenbesluit X
Habitatrichtlijn** II

* Rode Lijst Status (Verreycken et al. 2012; Verreycken et al. 2014): B: bijna in gevaar; E: ernstig bedreigd; K: kwetsbaar; N: momenteel niet in gevaar; /: niet opgenomen
** Habitatrichtlijn: II: Bijlage II; IV: Bijlage IV
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Omschrijving van de in het studiegebied voorkomende habitattypen:

1130 Estuaria
Een estuarium is het benedenstrooms gedeelte van een rivier dat onder invloed van de zeetij-
degewerking staat. Het estuarium reikt stroomopwaarts vanaf de monding in zee tot aan het
einde van de brakwaterzone. Volgens de EU-interpretatiegids bestaat dit habitat uit de onderge-
doken levensgemeenschappen en de lage slikken die dagelijks overstromen. In tegenstelling
met zeearmen en lagunen staan estuaria onder invloed van zoet water dat instroomt vanuit het
landinwaartse riviergedeelte. Hierdoor ontstaat een typische zoet-zoutgradiënt vanaf de rivier-
monding naar het binnenland. In de brakwaterzone treden sterke schommelingen in het zoutge-
halte op. De vermenging van zoet- en zoutwater en de verlaging van de stroomsnelheid geeft
aanleiding tot de sedimentatie van fijne slibdeeltjes. Het Schelde-estuarium is in Europa een
zeldzaam voorbeeld van een estuarium waarin de volledige gradiënt van zoet naar zout water
nog onder invloed van de getijdewerking staat.

Het grote voedselaanbod geeft aanleiding tot een hoge concentratie aan ongewervelde bodem-
organismen, het benthos. Hier vinden we belangrijke populaties van Grijze garnaal, grote aan-
tallen schaaldieren zoals Nonnetje en Strandgaper en diverse soorten wormen zoals Zandko-
kerworm en Draadworm.

Estuaria zijn belangrijke kraam- en kinderkamers voor mariene vissoorten. In het brakwaterge-
deelte vormen platvissen zoals Tong, Bot en Schar een belangrijke groep. Veel vissoorten,
waaronder Harder en Rivierprik, passeren tijdens hun paaimigraties tussen rivier en zee door-
heen het estuarium. De grote voedselrijkdom trekt grote aantallen watervogels en steltlopers
aan met als belangrijkste soorten Grauwe Gans en Smient.

Milieukarakteristieken: Een goede waterkwaliteit met een uitgesproken zoet-zoutgradiënt.
Ruimte voor hoog-dynamische processen waarbij het sediment bij elk getij continu in beweging
is. Hierdoor ontstaat een zeer dynamisch systeem met nevengeulen, ondiep water, platen, slik-
ken en schorren.

Verspreiding: De IJzermonding en het brak gedeelte van het Schelde-estuarium vanaf de Ne-
derlandse grens tot Temse.

Bedreigingen:
Ondiepe slikken verdwijnen door erosie en voortgaande opslibbing van de schorren. Door
verdieping van de vaargeul wordt de erosie versterkt;
zandwinning, bagger- en stortactiviteiten;
industrialisatie en urbanisatie, gepaard gaand met inpolderingen en bedijkingen;
waterverontreiniging.

3270 Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenepodion rubri p.p. en Bi-
dention p.p.

Dit habitattype omvat slikoevers met pioniersgemeenschappen van eenjarige plantensoorten op
voedselrijke, vooral stikstofrijke bodems in dynamische riviersystemen. De kale slibbodems zijn
binnen het riviersysteem semipermanent aanwezig op plaatsen waar langdurige winterse over-
stromingen of zoetwatergetijdendynamiek, in combinatie met slibafzettingen, de vestiging van
meerjarige soorten onmogelijk maken. het habitattype kan ook dispers in ruimte en tijd binnen
het riviersysteem ontstaan waar kortstondige, hevige waterdynamiek andere begroeiingen weg-
spoelt of langdurige overstromingen de bestaande vegetatie doet afsterven. door natuurlijke
successie kunnen de pioniersvegetaties hier nadien terug verdwijnen en evolueren naar voed-
selrijke ruigten (habitattype 6430), wilgenstruwelen (pionierstoestand habitattype 91E0) of riet-
en lisdoddenvegetaties en eventueel ook grote zeggenvegetaties. Het habitattype kan zo op de
ene plaats verdwijnen , terwijl het op andere plekken in het riviersysteem ontstaat op nieuw ge-
vormde, kale oevers.



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 3
Pagina 22 van 47

De typische pioniersvegetatie van slikoevers bestaat uit open, lage begroeiingen met kensoor-
ten als Waterereprijs en Witte waterkers. na enkele weken tot maanden ontwikkelt zich een ho-
gere kruidlaag met diverse Ganzenvoet- en Tandzaadsoorten. De vegetatie is pas op het einde
van de zomer of het begin van de herfst maximaal ontwikkeld. Naarmate de begroeiing in de
loop van het seizoen toeneemt, neemt het aandeel open, kale bodem af. Een typische eigen-
schap van de kenmerkende plantensoorten is dat ze zeer snel groeien, veel zaden produceren
en gemakkelijk kiemen. De zaden worden gemakkelijk via het water verspreid.

Milieukarakteristieken: tijdelijk droogvallende slibafzettingen in en langs dynamische waterlo-
pen. het betreft natte, matig voedselrijke tot zeer voedselrijke standplaatsen. Door de snelle af-
braak van organisch materiaal zijn dit anaerobe, nitrofiele standplaatsen. Wanneer het grond-
waterpeil in de zomer te ver onder het oppervlak zakt, sterft de pioniersvegetatie af, maar tegen
dan zijn vaak al zaden geproduceerd. Ondiepe zomeroverstromingen worden goed verdragen.

Verspreiding: in Vlaanderen komt dit habitattype voor langs grote rivieren met een hoge dyna-
miek: het winterbed van de Grensmaas en het zoetwatergetijdengebied van het Schelde-estua-
rium.

Bedreigingen:
veranderingen in de natuurlijke waterpeildynamiek (o.a. de getijdenamplitude en stroomsnel-
heid die in de Zeeschelde toeneemt door de verhoging van het gemiddeld hoogaterpeil),
wegbaggeren van slikwadden en een slechte waterkwaliteit,
grindontginningen,
vermindering van areaal overstromingsgebied langs waterlopen door ophogingen of indijkin-
gen.

6430 Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene
zones

Dit habitattype omvat voedselrijke ruigten langs waterlopen en boszomen. Dinnen de Vlaamse
natuurtypen zijn er drie relevante plantengemeenschappen:

Het Moerasspireaverbond omvat ruigten die van nature voorkomen, in valleien en langs ri-
vieroevers. Het zijn ruigten en zomen op stikstofrijke en natte standplaatsen die in mindere
of meerdere mate onder invloed staan van overstromingen, hetzij door oppervlaktewater,
hetzij door opstijgend grondwater. Het habitattype is beperkt tot alluviale moerasvegetaties
zonder een duidelijk graslandkarakter (bv. Geen dominantie van grassen of andere typische
graslandsoorten). Kensoorten zijn Moerasspirea, Poelruit, Adderwortel, Moesdistel, Harig
wilgenroosje, Echte valeriaan en Bosbies. Op voedselarmere bodems zijn deze ruigten vaak
minder fors ontwikkeld en speelt Grote wederik vaak een dominante rol.
Het verbond van Harig wilgenroosje omvat natte ruigten langs waterlopen op voedselrijkere
standplaatsen dan het Moerasspireaverbond. Deze vegetaties worden in hoofdzaak geken-
merkt door de hoge aanwezigheid en dominantie van Harig wilgenroosje. In goed ontwik-
kelde gemeenschappen komen daaraast ook Gewone smeerwortel, Haagwinde, Moerasan-
doorn, Groot hoefblad en Koninginnenkruid voor.
Nitrofiele boszomen en –ruigten komen voor langs schaduwrijke randen van bossen of dre-
ven, op zones die nooit overstromen. De belangrijkste kensoorten zijn Grote brandnetel,
Kleefkruid, Hondsdraf, Look-zonder-look, Zevenblad en Witte dovenetel, naast soorten als
Dagkoekoeksbloem, Geel nagelkruid, Bosandoorn, Grote muur en Robertskruid.

Voedselrijke ruigten herbergen doorgaand een grote faunistische diversiteit. Zonnige, kruiden-
rijke zomen langs bosranden trekken grote aantallen bloembezoekende insecten aan zoals vlin-
ders en zweefvliegen en spinnen. Opvallende soorten hier zijn Spaanse vlag, Bosrandspinner
en Teunisbloempijlstaart. Andere vermeldenswaardige soorten zijn Kleine ijsogelvlinder, Grote
weerschijnvlinder en Nachtpauwoog, Bramensprinkhaan, Greppelsprinkhaan, Moerassprink-
haan, Gouden sprinkhaan en Rosse sprinkhaan. Ook tal van broedvogels, zoals Rietzanger,
Sprinkhaanzanger, Blauwborst en Paapje komen er voor.



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 3
Pagina 23 van 47

Milieukarakteristieken: Langs waterlopen is het Habitattype gebonden aan vochtige tot natte,
zwak zure tot basische, matig tot sterk stikstofrijke standplaatsen die vaak tijdelijk onder water
staan. De overstromingen met water van goede kwaliteit zorgen voor een natuurlijke aanvoer
van nutrienten en ook de snelle strooiselafbraak draagt bij aan het voedselrijk karakter. Langs
bosranden en in open plekken in loofbos of in holle wegen of graften komt het habitattype voor
op matig vochtige, humeuze bodems, vaak op (licht) beschaduwde standplaatsen.

Verspreiding: Voedselrijke natte ruigten zijn zeer tot uiterst zeldzaam, maar komen verspreid
over heel Vlaanderen voor. De oppervlakte van mantel- en zoomvegetaties is niet bekend maar
goed ontwikkelde vormen zijn in Vlaanderen uiterst zeldzaam.

Bedreigingen:
Door eutrofiering (door storten van tuinafval, maaien zonder verwijderen van maaisel, herbi-
ciden, verhoogde stikstofdepositie, …) nemen soorten als Grote brandnetel, Kleefkruid, Ak-
kerdistel en Zevenblad sterk toe, waarbij minder concurrentiekrachtige soorten overwoekerd
worden.
Verdroging door het terugdringen van natuurlijke dynamiek van waterlopen door dijkverster-
kingen en waterbeheersingswerken en drainage van de grondwatertafel..
Verruiging en verbossing door achterwege blijven van het maai- of graasbeheer;
Zeer scherpe overgangen tussen bos en open gebied, met reductie van beschikbare ruimte
tot gevolg.
Overgang van een hakhoutcultuur naar gesloten hooghoutbestanden zorgde voor een
sterke achteruitgang van de soorten van bosranden.
Overwoekering door exoten, zoals Japanse duizendknoop, Reuzenbalsemien en Canadese
guldenroede.

6510 Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

Dit habitatype omvat Glanshavergraslanden van droge tot vochtige bodems en enkele associa-
ties van het Grote vossenstaartverbond van periodiek overstroomde bodems.

Glanshavergraslanden (Arrhenatherion) bestaan uit hooilanden, hooiweiden, graslanden met
extensieve seizoensbeweiding of zomen, vaak met een uitbundig bloeiaspect met veel compo-
sieten en schermbloemigen. Door het afnemen van het zuivere hooibeheer en de intensivering
van de landbouw zijn er buiten natuurreservaten nauwelijks goed ontwikkelde glanshavergras-
landen bewaard gebleven. Op bermen en dijken komt dit type nog talrijk voor, zij het in een
enigszins gewijzigde vorm. Er is een grote variatie aan verschijningsvormen naargelang de
standplaats (bodemtype, drainageklasse, voedselrijkdom en eventueel overstromingsduur). Er
zijn verschillende overgangen naar andere graslandtypen mogelijk. Enkele typische kensoorten
van het Glanshaververbond zijn Groot streepzaad, Grote bevernel en Glad walstro.

In Vlaanderen komen Glanshavergraslanden voornamelijk in verarmde vorm voor:
Langs wegbermen en dijken komen vrij algemeen vegetaties voor met amper of geen Glans-
haververbond-kensoorten, gedifferentieerd door Peen en Gewone bereklauw.
In wegbermen en landbouwhooilanden op zandige bodems vindt men graslanden met
Knoopkruid, Duizendblad, Vertakte leeuwentand, ….

Ook enkele zeldzame graslandtypes van het Grote vossenstaartverbond (Alopecurion) behoren
tot dit habitattype. Deze graslanden staan tijdens de winter gedurende een belangrijke periode
onder water. Grote vossenstaart (Alopecurus pratensis) is vaak dominant aanwezig. Deze soort
komt echter ook in andere graslandtypes voor en wordt vaak ingezaaid zodat ze niet als ken-
soort kan beschouwd worden. Het voorkomen of ontbreken van een aantal differentiërende
soorten maakt een onderscheid met andere graslandtypen mogelijk. In Grote vossenstaartgras-
landen ontbreken de drogere soorten van Glanshavergraslanden zoals Goudhaver, Margriet en
Duizendblad. Het voorkomen van een aantal natte soorten zoals Rietgras, Liesgras, Fioringras,



14580001_PlanMER Hemiksem_deel 3
Pagina 24 van 47

Krulzuring, Tweerijige zegge en Moeraszegge differentieert het Grote vossenstaartverbond van
het Glanshaververbond en Kamgrasweiden.

In Vlaanderen onderscheidt men drie associaties van het Grote vossenstaartverbond:
Een associatie met Kievitsbloem (Fritillario-Alopecuretum pratensis) is momenteel uit Vlaan-
deren verdwenen. De Leievallei vormde het bolwerk voor de verspreiding van Kievitsbloem
in Vlaanderen. De soort kwam ook voor op enkele groeiplaatsen in de Kempen.
De associatie van Grote Pimpernel en Weidekervel (Sanguisorbo–Silaetum) komt nog in re-
lictvorm voor in de vloeiweiden van Lommel in de bevloeiingsgreppels.
De associatie met Weidekerveltorkruid omvat graslanden met algemene soorten zoals Grote
vossenstaart, Pinksterbloem, Paardenbloem, Scherpe en Kruipende boterbloem, Krulzuring,
Ruw beemdgras en Italiaans raaigras. Het voorkomen van Weidekerveltorkruid is hier een
indicator voor het habitattype.

Milieukarakteristieken: Dit habitatype is gebonden aan onbemeste, matig vochtige tot droge,
neutraal tot kalkhoudende en basische, min of meer voedselrijke gronden, meestal op klei-, le-
mig zand- en leemgronden. Glanshavergraslanden zijn grondwateronafhankelijk en overstro-
ming komt zelden of niet voor. Zuidgeëxposeerde graslanden zijn vaak beter ontwikkeld. Grote
vossenstaartgraslanden zijn wel gebonden aan regelmatige winterse overstromingen en voor
een goede ontwikkeling is een goede waterkwaliteit essentieel.

Verspreiding: Glanshavergraslanden zijn ‘zeer tot uiterst zeldzaam’ geworden en grotendeels
teruggedrongen tot bermen, dijken en beheerde percelen in natuurreservaten. Goed ontwik-
kelde hooilanden van het Grote vossenstaartverbond zijn nog slechts ‘marginaal aanwezig’.
Hooilanden met Kievitsbloem zijn verdwenen uit Vlaanderen maar komen nog voor in het Frans
gedeelte van de Leievallei. De vindplaatsen van hooilanden met weidekerveltorkruid zijn be-
perkt tot de IJzervallei en een perceel in de Leievallei.

Bedreigingen: Intensivering van de landbouw is nefast. Het betreft hier ondermeer herbiciden-
gebruik, omvorming van hooi- naar begrazingsbeheer, scheuren en bemesten van grasland, be-
planting met populier. Zonder maaibeheer evolueren deze hooilanden naar ruderale gemeen-
schappen of nitrofiele zomen. Beplanting met Populier. Overstromingen met verontreinigd water
leiden tot het verdwijnen van gevoelige soorten. Opspuitingen en dijkwerken in grote rivierval-
leien

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de onder-
groei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)

Deze beukenbossen komen voor op zure bodems in zowel laagland als montaan gebied, onder
een vochtig, Atlantisch klimaat. De variant die in onze streken voorkomt is het ‘sub-Atlantisch,
Beuken-Eikenbos van vlaktes en heuvels met Hulst’. De boomlaag van dit bostype kan gedomi-
neerd worden door eik als gevolg van het vroegere middel- en hakhoutbeheer. Bij ontbreken of
extensiveren van het beheer kunnen Beuk en vaak ook Hulst spontaan verjongen in deze be-
standen.

In onze streken beantwoorden de eikenmengbossen en Eiken-Beukenbossen op voedselrijkere
zand- en zandleemgronden, en de zuurminnende beukenbossen op uitgeloogde leempakketten
het best aan dit type. Volgende subtypen worden onderscheiden:

Het Wintereiken-Beukenbos op tertiair zand in het Brabants district (Fago-Quercetum
petraeae).
Het Zomereiken-Beukenbos op de iets rijkere, beperkt doorlaatbare, eerder lemige zand-
gronden en zandleemgronden van de Vlaamse zandrug worden door sommigen als een
apart type beschouwd (Atlantische variant van het voorgaande: Violo-Quercetum roboris).
In het Gierstgras-Beukenbos (Milio-Fagetum) is de kruidlaag soms iets rijker, met ook spora-
disch Bosanemoon en Groot heksenkruid. Dit type is echter arm om bij Eiken-Haagbeuken-
bos (habitattype 9160) te worden gerekend. Het kan evenmin onder het Luzulo-Fagetum
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(habitattype 9110) worden gecatalogeerd, gezien het ontbreken of zeer zeldzaam voorko-
men van de kensoort Witte veldbies en het uitgesproken (sub)Atlantisch karakter van het
Brabants district, waarbinnen dit bostype bij ons voorkomt.

In beide eerste types is bij ons vaak eik (zowel Zomer- als Wintereik) dominant aanwezig, maar
Beuken verjongen en groeien er vrij goed, naast plaatselijk ook Gewone esdoorn, Gewone es
en Zoete kers. In de struiklaag komt vooral veel Hazelaar voor. Gelderse roos en Haagbeuk
kunnen ook voorkomen. Typische plantensoorten uit de kruidlaag zijn o.a. Bochtige smele, Ade-
laarsvaren, Blauwe bosbes, Wilde kamperfoelie, Hengel, Valse salie en Gladde witbol. De rij-
kere varianten hebben Lelietje-van-dalen en Dalkruid. Bramen overheersen bij recente versto-
ring.

Milieukarakteristieken: Dit is het natuurlijke bostype van de zwak lemige zandgronden. Het komt
voor op voedselarme en zure, droge tot min of meer vochtige minerale bodems.

Verspreiding: Dit bostype, en zeker goed ontwikkelde vormen ervan, is zeldzaam in Vlaande-
ren. Het type komt voor op de Vlaamse zandrug, in de Lage Kempen en de Tertiaire zandkop-
pen in het Brabants district.

Bedreigingen:
Dit bostype is extreem gevoelig voor eutrofiëring en verzuring door atmosferische deposities
en voor inspoeling van hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers.
Overwoekering van de struiklaag door Amerikaanse vogelkers, Amerikaans krentenboom-
pje, Rododendron.
Bodemerosie en/of bodemcompactie degradatie door intensieve recreatie of exploitatie
(vooral Gierst-Beukenbos).
Aanplanten van exoten (naaldhout, Amerikaanse eik, …) of monotone jonge beukenaan-
plantingen.
Grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplant en overexploitatie
leiden tot habitatdegradatie met weinig oude bomen, dood hout en een zwakke structuuront-
wikkeling.
Versnippering.
Verdroging door waterwinning, drainage of ontwatering.
Een te hoge wildstand bemoeilijkt natuurlijke verjonging.

9160 Sub-Atlantische en Midden-Europese Wintereikenbossen of Eiken-Haagbeukenbossen
behorend tot het Carpinion betuli

Dit bostype omvat in Vlaanderen de typische sub-Atlantische Eiken-Haagbeukenbossen (zon-
der Wilde Hyacint). De vochttoestand kan sterk wisselen gedurende het jaar door de aanwezig-
heid van een stuwwatertafel of ondiepe grondwatertafel in natte gronden. Deze bossen komen
voor op valleibodems, depressies en zones grenzend aan rivier- en beekbegeleidende bossen,
maar ook hellingbossen en plateaubossen met bodems met een hangwatertafel.

De voedselrijkdom en zuurtegraad van de bodem is variabel. Twee  subtypes worden onder-
scheiden:

Het voedselarm sub-Atlantisch Eiken-Haagbeukenbos (Stellario-Carpinetum) komt voor op
zure leemgronden met een zuurtolerante voorjaarsflora met soorten als Bosanemoon, Grote
muur en Gele dovenetel.
Het neutroclien sub-Atlantisch Eiken-Haagbeukenbos (Primulo-Carpinetum) wordt aange-
troffen op neutrale, iets voedselrijkere bodems met soorten als Bosbingelkruid, slanke sleu-
telbloem, Eenbes en Daslook.
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Bij de boomlaag bestaat van nature uit zomereik, of een menging van Zomereik, Wintereik, Ge-
wone es, Haagbeuk en Linde. Doorgaans zijn deze bossen periodiek te vochtig om onder na-
tuurlijke omstandigheden Beuk als dominante boomsoort toe te laten. De huidige sterke domi-
nantie van eik is evenwel toe te schrijven aan het vroegere hak- en middelhoutbeheer.

De kruidlaag bevat soorten als Grote muur, Gewone salomonszegel, Gele dovenetel en Bos-
anemoon. Typische fauna-elementen zijn Bonte vliegenvanger, Vliegend hert, Kleine ijsvogel-
vlinder en Vuursalamander.

Milieukarakteristieken: Deze bossen zijn aanwezig op matig voedselrijke tot voedselrijke leem-
gronden met een belangrijke zandfractie, gekenmerkt door een vrij hoge bodemvochtigheid in
de winter en een aanzienlijk lagere grondwaterstand in de zomer.

Verspreiding: Dit bostype is zeldzaam in Vlaanderen. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt
in de leemstreek van Oost-Brabant en Limburg. Elders in Vlaanderen komt het type vaak voor
op deovergangszone naar alluviaal bos.

Bedreigingen:
Dit bostype is zeer gevoelig voor verzuring door atmosferische deposities en inspoeling van
nutrienten vanuit hoger gelegen plateaus en aangrenzende akkers.
watervervuiling, aanrijking en verstoring van de bodem leiden tot verruiging
verdroging door drainage
intensieve recreatie of exploitatie leiden tot bodemerosie en/of -compactie
aanplanten van exoten
verlies aan structuurrijkdom door actieve omvorming van oude structuurrijke bestanden door
homogene gelijkjarige hooghoutaanplanten
grootschalig en/of intensief kapbeheer met grondbewerking, heraanplanten en overexploita-
tie leiden tot habitatdegradatie met weinig oude bomen en dood hout en een zwakke struc-
tuurontwikkeling
versnippering
te hoge wilddruk (Ree) bemoeilijkt natuurlijke verjonging.

91E0 Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion in-
canae, Salicion albae) (prioritair habitat)

Dit habitattype omvat Elzen-Essenbossen (Alno-Padion), Elzenbroekbossen (Alnion glutinosae)
en Wilgenbossen (Salicion albae), die vooral voorkomen op alluviala bodems langs waterlopen
en in moerassige depressies. Witte els (Alnus incana) en de bijhorende plantengemeenschap
(Alnion ancanae) is evenwel niet autochtoon in Vlaanderen. In Vlaanderen kunnen de volgende
subtypes, die elkaar soms overlappen, voorkomen:

Goudveil-Essenbossen van bronnen en bronbeken (Carici remotae-Fraxinetum).
Beekbegeleidende Vogelkers-Essenbossen (Pruno-Fraxinetum) en Essen-Iepenbossen
(Fraxino-Ulmetum), die in hoofdzaak voorkomen op bodems die in de winter van uit de wa-
terloop kortstondig kunnen overstromen.
Elzenbroekbossen (Alnion glutinosae), die in hoofdzaak voorkomen op meer venige bo-
dems, met vaak langdurig stagnerend oppervlaktewater of een sterke kweltoevoer.

Ruigte-Elzenbos (Macrophorbio-Alnetum), ook wel eutroof elzenbroek genoemd, is type-
rend voor voedselrijke standplaatsen met vaak soortenarme ondergroei.
Mesotrofe broekbossen (Carici elongatae–Alnetum) komen voor op minder voedselrijke
standplaatsen.
Oligotrofe broekbossen (Carici laevigatae-Alnetum) zijn oligotroge types van Elzenbroek-
bossen, die zich ontwikkelen op voedselarme plaatsen met mineraal grondwater dat ge-
durende het hele jaar dicht tegen het maaiveld staat.

Zachthout-ooibossen (Salicion albae) zijn typische climaxbossen van hoog uitgroeiende Wil-
gen in de natuurlijke overstromingszones van grote rivieren.
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Milieukarakteristieken: Alle types komen voor op zware bodems, algemeen rijk aan alluviale af-
zettingen ofwel op venig substraat. Ze worden periodiek overstroomd door de jaarlijkse stijging
van het waterniveau in rivier of moeras. In vergelijking met de Veenbossen (habitat 91D0) treedt
er bij nagenoeg alle bostypes bij lage grondwaterpeilen een betere drainage en doorluchting
van de bodem op.

Verspreiding: De verschillende types komen in Vlaanderen verspreid en zeldzaam tot zeer zeld-
zaam voor:

Goudveil-Essenbos: in de reliëfrijke gebieden van het Brabants district.
Vogelkers-Essenbos: alluvia langs waterlopen.
Essen-Iepenbos: alluvia van grote rivieren, oud-boskernen zeer zeldzaam.
Ruigte-Elzenbos: verspreid in valleigebieden, vaak jonge verbossingen.
Mesotroof Elzenbroek: zeldzaam.
Oligotroof Elzenbroek:zeldzaam.
Permanente zachthoutooibossen:zeldzaam.

Bedreigingen:
Verruiging treedt op door verdroging (ten gevolge van waterwinning, inpoldering, drainage of
ontwatering) en door toevoer of overstromingen van water met slechte kwaliteit.
Beekruimingen zorgen voor ophogingen van oevers en verstoring van de hydrologie en bo-
dem.
Door rechttrekking, verbreding en oeverversteviging wordt de natuurlijke dynamiek van de
waterloop gewijzigd, evenals door hydrologische wijzigingen in het bovenstrooms gebied.
Versnippering.
Gevoelig voor intensieve recreatie, maar voor doorsnee recreant weinig toegankelijk.
In het verleden werden veel waardevolle structuur- en soortenrijke alluviale en broekbossen
omgevormd naar intensieve, economisch georiënteerde populieraanplanten. Dit ging ge-
paard met drainage, kaalslagpraktijken en korte omlooptijden met grote exploitatieschade
(bv. Bodemverdichting en spoorvorming) en een sterke degradatie door soortenverlies, ho-
mogenisering en structuurverlies.
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Tabel:Instandhoudingsdoelstellingen voor de in het studiegebied aanwezige habitattypes en soorten
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Bijlage 5 Aanvullende informatie bij discipline
lucht

1. Beschrijving IFDM-Traffic

1.1 Inleiding

De sector verkeer levert voor de verontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10

en PM2,5) belangrijke bijdragen aan de luchtverontreiniging in Vlaanderen.

Met het verspreidingsmodel IFDM-traffic kunnen berekeningen worden uitgevoerd om de lucht-
kwaliteit langs snelwegen, gewestwegen en wegen in open terreinen te bepalen. Dit model
vormt een aanvulling op het model CAR-Vlaanderen en omgekeerd.

Het model IFDM-traffic heeft de mogelijkheid om verkeersintensiteiten te hanteren die afge-
stemd zijn op de multimodale modellen van het Vlaams Verkeerscentrum. De emissiebereke-
ningen van het wegverkeer gebeuren met MIMOSA, het emissiemodel voor wegverkeer van de
Vlaamse Overheid. IFDM-traffic bevat achtergrondconcentraties, maar de gebruiker kan ook ei-
gen achtergrondconcentraties specifiëren.

De atmosferische dispersieberekeningen langs de wegen gebeurt met IFDM. Het IFDM-model
is uitgebreid gevalideerd in tal van studies en is opgenomen als referentiemodel in de Vlarem II
wetgeving en het richtlijnenboek Lucht voor de opmaak van milieu-effect-rapporten. Het reken-
model voldoet aan de kwaliteitsvereisten vooropgesteld door de Europese Commissie omtrent
het gebruik van atmosferische dispersiemodellen.

De resultaten van het IFDM-Traffic bestaan uit indicatoren (jaargemiddelden, aantal overschrij-
dingen van korte termijnnormen, meest belangrijke percentielwaarden) voor fijn stof (PM10),
zeer fijn stof (PM2,5) en stikstofdioxide (NO2). IFDM-Traffic berekent deze indicatoren voor de
luchtconcentratie op basis van emissies ingeschat door het MIMOSA-model. De gebruiker kan
kiezen uit huidige (2007-referentietoestand) en toekomstige (2015, 2020) situaties. Ook de
vlootsamenstellingen en de achtergrondconcentraties kunnen worden ingesteld.

Voor het voorliggende plan-MER werd MIMOSA 4.3 toegepast in combinatie met de vlootsa-
menstelling v 2.0.
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1.2 Algemene methodiek

Het MIMOSA-model berekent de emissies van het wegverkeer. Deze emissies worden nadien
gebruikt door het IFDM-model voor de berekening van de concentraties in de omgevingslucht.

1.3 MIMOSA

Het model MIMOSA laat toe de luchtemissies van het wegverkeer te berekenen, zowel de uit-
laatemissies (NO2, PM10 en PM2,5) als de niet-uitlaatemissies (slijtage wegdek, banden, remmen
en resuspentie). MIMOSA gebruikt emissiefactoren van de COPERT IV methodologie. In IFDM-
Traffic wordt de MIMOSA 4 versie gebruikt.

De emissies worden berekend op basis van volgende parameters.

De wegeninfrastructuur: de XY-coördinaten (Lambert coördinaten) van het begin/einde van elk
wegsegment, het wegtype (autosnelweg, landelijk en stedelijk) en de hoogte van de weg t.o.v.
het maaiveld (voor specificatie van bruggen en viaducten).

De verkeersintensiteiten: de avondspitsintensiteiten (aantal/uur) op een gemiddelde werkdag,
opgedeeld in licht vervoer en zwaar vervoer, per wegsegment. De omrekening van spitsuurge-
gevens naar dagintensiteiten gebeurt intern in MIMOSA op basis van statistische tijdsfactoren
per type weg.

De vlootsamenstelling: MIMOSA bevat de vlootsamenstellingen van de jaren 2007, 2015 en
2020, waaruit de gebruiker een selectie moet maken. De vlootsamenstelling is gedifferentieerd
naar brandstofsoort, motorinhoud en EURO-klasse en is verschillend per wegtype.

De snelheid: de free-flow snelheid is de meest aangewezen snelheid. De COPERT-emissie-
functies zijn snelheidsafhankelijk voor de meeste luchtverontreinigende stoffen.

1.4 IFDM

Het IFDM model berekent de verspreiding van luchtverontreinigende stoffen aan de hand van
de windsnelheid, windrichting en atmosferische stabiliteit.

Het model maakt gebruik van volgende invoerparameters:
 de meteorologische gegevens (op uurbasis): windsnelheid, windrichting en luchttem-

peratuur;
 verkeersemissies (op uurbasis), zoals berekend met MIMOSA;
 achtergrondconcentraties op uurbasis;
 wegennetwerk: geografische ligging van de weg e.d.;
 receptorlocaties.

Het IFDM-model berekent concentratievelden op grondniveau voor NO2, PM10 en PM2,5 als uur-
gemiddelde concentraties. De tijdsresolutie per uur laat toe om bijvoorbeeld de typische atmos-
ferische stabiliteit in de ochtend (weinig menging) en de hoge verkeersintensiteiten tijdens de
ochtendspits mee in rekening te nemen en alzo een exacte berekening van percentielwaarden
op jaarbasis te berekenen.

Voor de gebruiker zijn volgende parameters aanpasbaar:
 Het rooster: grootte rooster, ligging van en afstand tussen rasterpunten, parameters van

het lijnbron volgend rooster) en de locaties waarop tijdsreeksen gemaakt moeten wor-
den.
Achtergrondwaarden :Vlaamse referentiegegevens of eigen input.
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 Verontreinigende stoffen welke doorgerekend moeten worden (keuze tussen NO2, PM10

en PM2,5).

Het IFDM verspreidingsmodel is een bi-Gaussiaans dispersiemodel dat gebruik maakt van de
dispersieparameters van Bultynck-Malet, die typisch zijn voor de atmosferische verspreidings-
condities in Vlaanderen (en West Europa). Een typische modellering gebruikt tijdsreeksen op
uurbasis van meteorologische parameters en emissieconcentraties.

Het model berekent per receptorpunt een tijdreeks van immissieconcentraties veroorzaakt door
alle bronnen en berekent daaruit het jaargemiddelde en de percentielen voor uurgemiddelde of
daggemiddelde concentraties.

1.5 RECEPTORROOSTER

Het IFDM-model is een analytisch model dat voor een willekeurige locatie (receptorpunt) de im-
missiebijdrage van een emissiebron berekent. De bepaling van de receptorpunten voor een wil-
lekeurige configuratie van lijnbronnen (verzameling wegen) gebeurt in IFDM-Traffic als een
combinatie van een regulier rooster en een niet regulier. Het niet regulier rooster volgt de lijn-
bron (wegvak).

Het regulier rooster bedekt het ganse studiegebied. Het niet-reguliere rooster volgt de wegen.
De combinatie van beide roosters zorgt ervoor dat de hoge gradiënten nabij de wegen worden
gemodelleerd met een aanvaardbaar aantal roosterpunten. Het aantal receptorpunten bepaalt
namelijk in grote mate de rekentijd van een concentratieberekening.

1.6 DUBBELTELLINGCORRECTIE

In de buurt van grote wegen stel zich het probleem van dubbeltelling. Hier wordt de berekende
bijdrage immers bij de IFDM-Traffic achtergrondconcentratie geteld. Op deze locaties is de bij-
drage van de weg echter niet verwaarloosbaar. In IFDM-Traffic wordt een correctiemethode toe-
gepast om dubbeltellingen te vermijden.

2. Car Vlaanderen

Het model CAR Vlaanderen is ontwikkeld om de luchtkwaliteit langs straten en verkeerswegen
te berekenen. Het model kan ook inzicht verschaffen over de impact van geplande maatregelen
Het gaat dan over maatregelen die een invloed hebben op de doorstroming van het verkeer, de
verkeersintensiteit en de samenstelling van het wagenpark.
Het model heeft een aantal inputgegevens nodig om de luchtkwaliteit te moduleren. Het gaat
hierbij om een aantal verkeersgegevens en om informatie over de straatconfiguratie. De belang-
rijkste inputgegevens hebben betrekking op:

 De intensiteit
 De samenstelling van het verkeer
 Snelheidstypering
 Stratenconfiguratie
 Bomenfactor
 Afstand tot de wegas.

Verkeersintensiteit en samenstelling verkeer
Het model berekent de emissies van het verkeer met behulp van de daggemiddelde verkeersin-
tensiteit. Het gaat hierbij om de totale intensiteit in beide richtingen.
De verkeersintensiteit is in CAR Vlaanderen één van de variabelen die door de gebruiker inge-
voerd moeten worden. De verkeersintensiteit moet daarbij ingegeven worden als het aantal
voertuigen dat gemiddeld per 24 uur op het beschouwde wegvak voorbij rijdt. Het gaat hier om
een gemiddelde dag. Er moet dan ook een gemiddelde van werk- en weekenddagen berekend
worden.
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Vaak komt het echter ook voor dat enkel tellingen zijn uitgevoerd tijdens de ochtend- en/of
avondspits op werkdagen. In deze gevallen moeten de spitsintensiteiten eerst omgerekend wor-
den naar gemiddelde dagintensiteiten, alvorens ze ingevoerd kunnen worden in CAR-Vlaande-
ren. Er worden bij dus twee stappen onderscheiden:

1. Schatting van het verkeer op een werkdag uitgaande van telgegevens voor enkele uren
van een werkdag;

2. Een inschatting maken van de intensiteit van het verkeer op een gemiddelde dag uit-
gaande van de werkdaggemiddelde intensiteit.

Deze berekeningen kunnen uitgevoerd worden met een Excel rekentool die door de Dienst
Lucht ter beschikking wordt gesteld.
Voor de invoer in CAR Vlaanderen worden een viertal voertuigcategorieën onderscheiden, na-
melijk:

 Lichte voertuigen (personenauto’s, kleine bestelwagens;
 Middelzwaar verkeer: vrachtwagens 3,5 ton – 20 ton;
 Zwaar verkeer (vrachtwagens > 20 ton)
 Autobussen (zowel stadbussen als reisbussen).

Bij verkeerstellingen wordt worden in het algemeen echter ofwel helemaal geen categorieën on-
derscheiden (enkel het aantal auto’s wordt geteld), ofwel komt de categorisering niet overeen
met  diegene die in het model worden gehanteerd. Indien onvoldoende gegevens aanwezig zijn,
wordt volgende standaardverdeling gehanteerd:

 Licht: 92,0%
 Middelzwaar 2,3%
 Zwaar: 4,9%
 Bussen: 0,8%

De gemiddelde verdeling van de intensiteiten over de week (werkdagen versus zaterdagen en
zondagen) is in onderstaande tabel weergegeven:

Licht verkeer 100% 87% 82% 96%
vrachtwagens 100% 39% 22% 80%

Snelheidstypering
De volgende snelheidstypen worden onderscheiden:

 Snelweg: gemiddelde rijsnelheid 100 km/u;
 Buitenweg: weg met een snelheidslimiet van maximaal 80 km/h
 Doorstromend stadverkeer: doorstromend verkeer in bebouwde kom
 Normaal verkeer: gemiddelde snelheid 19 km/h
 Stagnerend verkeer: de doorstroming wordt belemmerd, gemiddeld 13 km/h.

Wegtype
De volgende wegtypen worden onderscheiden:

1. Weg door open terrein, incidenteel gebouwen of bomen binnen een straal van 100m;
2. Basistype, alle wegen anders dan type 1,3a,3b of 4;
3. a) beide zijden van de weg met bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 3 maal

de hoogte van de bebouwing, maar groter dan 1,5 maal de hoogte van de bebouwing

b) beide zijden van de weg bebouwing, afstand wegas-gevel is kleiner dan 1,5 maal de
hoogte van de bebouwing (street canyon)

4. eenzijdige bebouwing, weg met aan één zijde min of meer aaneengesloten bebouwing
op een afstand van minder dan 3 maal de hoogte van de bebouwing.
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Bomenfactor
De windsnelheid kan plaatselijk beïnvloed worden door obstakels zoals bebouwing, maar ook
door begroeiing. Uit onderzoek is gebleken dat de concentraties in een straat hoger zijn naar-
mate er meer bomen in de straat aanwezig zijn. CAR-Vlaanderen onderscheidt drie catego-
rieën:

 Bomenfactor 1: hier en daar bomen of in het geheel niet;
 Bomenfactor 2: één of meer rijen bomen met een onderlinge astand van minder dan 15

m;
 Bomenfactor 3: de kronen van de bomen raken elkaar en overspannen minstens een

derde gedeelte van de straatbreedte.

Fractie stagnatie
De etmaalgemiddelde fractie van de verkeersintensiteit die stagnerend is, uitgedrukt als een
fractie.

Verwerken verkeersgegevens

2.1  Verkeersgegevens discipline mobiliteit

In het kader van het voorliggend MER leverde de discipline Mobiliteit de verkeersintensiteiten
van een aantal geselecteerde wegvakken. Een overzicht van de geselecteerde wegen is weer-
gegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1 Overzicht van de wegvakken waarin de verkeersintensiteiten werden bepaald en aanduiding van
de modellering die wordt toegepast.

 Code wegvak Car/IFDM-Traffic

A Nijverheidsstraat CAR

B Abdijstraat CAR

C Delvauxstraat CAR

F Cleydaellaan CAR

G Sint-Bernardsesteenweg ten noorden van Scheldestraat CAR

I Sint-Bernardsesteenweg ten zuiden van Abdijstraat CAR

L Steenwinkelstraat CAR

M Saunierlei CAR

De discipline Mobiliteit leverde verkeersgegevens per dag aan voor het personenvervoer en het
vrachtvervoer in deze wegen. De overgedragen verkeersgegevens zijn weergegeven in Tabel 2.
De benaming van het wegvakken komt overeen met de code in Tabel 1.

In Tabel 2 zijn ook de avondspitsgegevens weergegeven die dienen voor de invoer in IFDM-
Traffic. De avondspitsgegevens werden berekend op basis van de etmaalintensiteiten en het
procentueel aandeel van het etmaalverkeer gedurende de avondspits (17h00-18h00). Deze ge-
gevens zijn:

 personenwagens: 8,3% van het dagverkeer verloopt tijdens de avondspits;
 vrachtwagens: 5,7% van het dagverkeer vindt plaats tijdens de avondspits.

Deze percentages werden berekend op basis van tijdsfactoren uit MIMOSA_IV (IFDM-Traffic).
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Tabel 2 Verkeersintensiteiten in de referentiesituatie

wegvak etmaalintensiteiten avondspitsgegevens
personenwagens vrachtwagens personenwagens vrachtwagens

A 465 32 39 2
B 5.013 479 416 27
C 960 177 80 10
F 11.898 763 988 43
G 8.368 614 695 35
I 11.664 691 968 39
L 5.630 323 467 18
M 1.395 173 116 10

Tabel 3 Verkeersintensiteiten voor de geplande situatie

wegvak etmaalintensiteiten avondspitsgegevens
personenwagens vrachtwagens personenwagens vrachtwagens

A 916 41 76 2
B 5.442 488 452 28
C 1.621 190 135 11
F 12.964 782 1076 45
G 9.084 628 754 36
I 12.060 699 1001 40
L 5.841 327 485 19
M 1.505 175 125 10

Tabel 4 Verkeersintensiteiten voor variant

wegvak etmaalintensiteiten avondspitsgegevens
personenwagens vrachtwagens personenwagens vrachtwagens

A 896 39 74 2
B 5.423 486 450 28
C 1.590 187 132 11
F 12.919 778 1072 44
G 9.051 625 751 36
I 12.042 697 999 40
L 5.832 326 484 19
M 1.500 175 125 10

2.2 Invoergegevens CAR-Vlaanderen

De invoergegevens voor modellering met CAR Vlaanderen zijn opgenomen in Tabel 5 en Fout!
Verwijzingsbron niet gevonden..

2.2 Modellering IFDM-Traffic

Op basis van bovenstaande verkeersgegevens werd de input voor IFDM-Traffic bepaald. De in-
tensiteiten van het verkeer moeten in IFDM-Traffic worden ingevoerd in avondspitsgegevens.
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Tabel 5 Invoergegevens CAR-Vlaanderen voor de referentiesituatie.

wegvak Lambertcoördinaten intensiteit
(vt/etm)

fractie snelheids-
type

Weg-type bomen-
factor

afstand
tot

wegas
(m)

stagnd
verkeer

(%)x(m) y (m) pw middel
zwaar

Zwaar bussen

A 147426 202634 497 0,9356 0,0185 0,0394 0,0064 b 4 1,25 7 0

B 147756 202790 5492 0,9128 0,0251 0,0534 0,0087 e 3b 1 5 0

C 147750 202900 1137 0,8443 0,0448 0,0953 0,0156 e 3b 1 7 0

F 149874 203247 12661 0,9397 0,0173 0,0369 0,006 b 3a 1,25 13 0

G 147976 204088 8982 0,9316 0,0197 0,0419 0,0068 e 3b 1 8 0

I 147694 202420 12355 0,9441 0,0161 0,0343 0,0056 e 3b 1 7 0

L 148350 201702 5953 0,9457 0,0156 0,0332 0,0054 e 3b 1,25 6 0

M 147810 203122 1568 0,8897 0,0317 0,0676 0,011 e 3b 1 7 0

Tabel 6 Invoergegevens CAR-Vlaanderen voor de geplande situatie (basisscenario)

wegvak Lambertcoördinaten intensiteit
(vt/etm)

fractie snelheids-
type

Weg-type bomen-
factor

afstand
tot

wegas
(m)

stagnd
verkeer

(%)x(m) y (m) pw middel
zwaar

Zwaar bussen

A 147426 202634 957 0,9572 0,0123 0,0262 0,0043 b 4 1,25 7 0

B 147756 202790 5930 0,9177 0,0237 0,0504 0,0082 e 3b 1 5 0

C 147750 202900 1811 0,8951 0,0302 0,0643 0,0105 e 3b 1 7 0

F 149874 203247 13746 0,9431 0,0164 0,0348 0,0057 b 3a 1,25 13 0

G 147976 204088 9712 0,9353 0,0186 0,0396 0,0065 e 3b 1 8 0

I 147694 202420 12729 0,9736 0,0076 0,0162 0,0026 e 3b 1 7 0

L 148350 201702 6168 0,947 0,0152 0,0325 0,0053 e 3b 1,25 6 0

M 147810 203122 1680 0,8958 0,0299 0,0638 0,0104 e 3b 1 7 0
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Tabel 7 Invoergegevens CAR-Vlaanderen voor de geplande situatie (variant)

wegvak Lambertcoördinaten intensiteit
(vt/etm)

fractie snelheids-
type

Weg-type bomen-
factor

afstand
tot

wegas
(m)

stagnd
verkeer

(%)x(m) y (m) pw middel
zwaar

Zwaar bussen

A 147426 202634 935 0,9583 0,012 0,0255 0,0042 b 4 1,25 7 0

B 147756 202790 5909 0,9178 0,0236 0,0504 0,0082 e 3b 1 5 0

C 147750 202900 1777 0,8948 0,0303 0,0645 0,0105 e 3b 1 7 0

F 149874 203247 13697 0,9432 0,0163 0,0348 0,0057 b 3a 1,25 13 0

G 147976 204088 9676 0,9354 0,0186 0,0396 0,0065 e 3b 1 8 0

I 147694 202420 12739 0,9453 0,0157 0,0335 0,0055 e 3b 1 7 0

L 148350 201702 6158 0,8968 0,0297 0,0632 0,0103 e 3b 1,25 6 0

M 147810 203122 1675 0,8955 0,03 0,064 0,0104 e 3b 1 7 0

Tabel 8 Invoergegevens IFDM-Traffic voor de referentiesituatie

Lden Lnight Lden Lnight Lden Lnight

begin eind vrachtwagens personenwagens

xa ya xb yb

A 147205 202527 147648 202741 2 39 2 50 0

B 147662 202721 147849 202859 27 416 3 50 0

C 147648 202881 147851 202918 10 80 3 50 0

F 149025 202900 150724 203594 43 988 2 50 0

G 147839 203416 148114 204759 35 695 3 50 0

I 147659 202716 147730 202125 39 968 3 50 0

L 147922 201745 148778 201659 18 467 2 50 0

M 147851 202973 147770 203270 10 116 3 50 0
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Tabel 9 Invoergegevens IFDM-Traffic voor de geplande situatie (basisscenario)

wegvak Lambertcoördinaten Intensiteiten (aantal in avondspits) wegtype
(km/h)

snelheid
(km/h)

hoogte
(m)

begin eind vrachtwagens personenwagens

xa ya xb yb

A 147205 202527 147648 202741 2 76 2 50 0

B 147662 202721 147849 202859 28 452 3 50 0

C 147648 202881 147851 202918 11 135 3 50 0

F 149025 202900 150724 203594 45 1076 2 50 0

G 147839 203416 148114 204759 36 754 3 50 0

I 147659 202716 147730 202125 40 1001 3 50 0

L 147922 201745 148778 201659 19 485 2 50 0

M 147851 202973 147770 203270 10 125 3 50 0

Tabel 10 Invoergegevens IFDM-Traffic voor de geplande situatie (variant)

wegvak Lambertcoördinaten Intensiteiten (aantal in avondspits) wegtype
(km/h)

snelheid
(km/h)

hoogte
(m)

begin eind vrachtwagens personenwagens

xa ya xb yb

A 147205 202527 147648 202741 2 74 2 50 0

B 147662 202721 147849 202859 28 450 3 50 0

C 147648 202881 147851 202918 11 132 3 50 0

F 149025 202900 150724 203594 44 1072 2 50 0

G 147839 203416 148114 204759 36 751 3 50 0

I 147659 202716 147730 202125 40 999 3 50 0

L 147922 201745 148778 201659 19 484 2 50 0

M 147851 202973 147770 203270 10 124 3 50 0
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Bijlage 6 Aanvullende informatie bij discipline
geluid - Nota omtrent  actuele wetgeving en tek-
sten in afwachting van een officieel karakter

In deze paragraaf worden  passages uit documenten die relevant zijn in het kader van een MER
kort weergegeven. Het betreft actuele wetgeving maar ook teksten die in afwachting van een
officieel karakter in milieu-effectenrapportage wordt gehanteerd . Het betreft o.a. volgende do-
cumenten:

VLAREM II (wetgeving)
Besluit van 22/7/2005 van de Vlaamse regering betreffende de evaluatie en de beheersing van
omgevingslawaai (wetgeving)
Afwegingskader in het richtlijnenboek voor geluid en trillingen voor nieuwe woongebieden (geen
wetgeving)

Gedifferentieerde richtwaarden voor verkeersgeluid (op basis van discussienota opgesteld door
LNE in 2008 – geen wetgeving)
VLAREM II

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

Tabel: Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht dB(A) (Vlarem II, bijlage 2.2.1)

Categorie
Richtwaarde in dB(A)
dag avond nacht

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30
2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van indu-
striegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor gemeen-
schapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen

50 45 45

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van gebie-
den voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote ondernemingen, van
dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden tijdens de ont-
ginning

50 45 40

4. Woongebieden 45 40 35
5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor ge-
meenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en ontgin-
ningsgebieden tijdens ontginning

60 55 55

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40
7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire domei-
nen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden
vastgesteld

45 40 35

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

55 50 45

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

Het  specifieke geluid voor een nieuwe inrichting dient aan volgende voorwaarden te voldoen:
Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid gelijk aan of hoger dan de milieukwali-
teitsnorm van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II is, moet de continue component van het specifiek ge-
luid, voortgebracht door de nieuwe inrichting beperkt worden tot het LA95,1h van het oorspronke-
lijk omgevingsgeluid verminderd met 5 dB(A) enerzijds alsmede tot de in bijlage 4.5.4. bij
VLAREM II vermelde richtwaarde anderzijds.
 Indien het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid lager is dan de richtwaarde in de ge-
bieden onder 2°, 3°, 5°, 8° , 9° 10°  van bijlage 2.2.1. bij VLAREM II, moet de continue compo-
nent van het specifiek geluid voortgebracht door de nieuwe inrichting voor deze gebieden be-
perkt worden tot de in bijlage 4.5.4. bij het VLAREM II bepaalde richtwaarde  verminderd met 5
dB(A). Dit wordt nog eens weergegeven in onderstaande figuur.
Figuur  : beslissingstabel voor het bepalen van de toegelaten waarden

Besluit van 22/7/2005
In het besluit van 22/7/2005 van de Vlaamse regering inzake de evaluatie en de beheersing van
omgevingslawaai  en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1/6/2005 hou-
dende de algemene sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Omzetting van de Europese
Richtlijn 2002/49/EG) wordt de geluidsbelastingindicator Lden naar voor geschoven. Tevens
wordt in dit besluit ter beheersing van het omgevingsgeluid de volgende maatregelen toege-
past:
vaststelling van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van geluidsbelastingskaarten
volgens bepalingsmethoden die voor de lidstaten gemeenschappelijk zijn;
voorlichting van het publiek over omgevingslawaai en de effecten ervan;
aanneming van actieplannen door de lidstaten op basis van de resultaten van de geluidsbelas-
tingskaarten, teneinde omgevingslawaai zo nodig te voorkomen en te beperken, in het bijzonder
daar waar hoge blootstellingsniveaus schadelijke effecten kunnen hebben voor de gezondheid
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van de mens, en de milieukwaliteit uit het oogpunt van omgevingslawaai te handhaven waar zij
goed is.
De geluidsbelastingsindicatoren die gehanteerd dienen te worden voor de opmaak van strategi-
sche geluidsbelastingskaarten zijn Lden en Lnight. Lden hebben betrekking op de jaargemiddelde
waarde van de lawaaibelasting op een welbepaalde plaats. De indicator steunt op een gemid-
deld A-gewogen dag-, avond- en nachtniveau in dB. In de avondperiode wordt de belasting 5
dB zwaarder aangerekend. Gedurende de nacht is dit 10 dB.

waarin
Lday het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO
1996-2:1987, vastgesteld over alle dagperioden van een jaar;
Levening het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO
1996-2:1987, vastgesteld over alle avondperioden van een jaar;
Lnight het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO
1996-2:1987, vastgesteld over alle nachtperioden van een jaar;
Waarbij de dag twaalf uren (7u tot 19u) telt, de avond vier uren (19u tot 23u) en de nacht 8 uren
(23u tot 7u).
De indicator Lnight heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de nachtelijke geluidsbe-
lasting op een welbepaalde plaats. De indicator steunt op een gemiddeld A-gewogen niveau in
de nachtperiode. Deze indicator richt zich op de beoordeling van de lawaaibelasting in gebieden
met uitgesproken aanwezigheid van lawaaiverstoring in de nachtperiode.
Voorstel tot toetsingskader Lden en Lnight

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

Tabel: Voorstel van toetsingskader voor weg – en spoorverkeer

Type weg situatie Lden Lnight Opmerkingen
hoofd- en
primaire
wegen

nieuwe woon-ont-
wikkeling

55 45 -

nieuwe wegen 60 50 -
bestaande wegen 70 60 -

secundaire
wegen

nieuwe woon-ont-
wikkeling

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

nieuwe wegen 55 45
bestaande wegen >55 >45

stand-still
65 55

lokale
wegen

nieuwe woon-ont-
wikkeling

55 45

nieuwe wegen 55 45
bestaande wegen >55 >45

stand-still
65 55

Type infrastructuur Situatie Lden Lnight
Voor spoorverkeer Nieuwe woonontwikkeling 62 dB(A) 52 dB(A)

Nieuwe spoorwegen langs bestaande bewoning 67 dB(A) 57 dB(A)
Bestaande spoorwegen langs bestaande bewoning 73 dB(A) 63 dB(A)

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

dayL

+ 4 10 10
5eveningL

+ 8 10 10
10nightL )
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Afwegingskader voor woongebieden in richtlijnenboek voor geluid en trillingen

In de studie ‘Onderzoek naar maatregelen omgevingslawaai’ wordt een toetsingskader voorge-
steld voor de inplanting van nieuwe woonzones in de omgeving van geluidsbelaste zones. Dit
toetsingskader is voorgesteld in een discussienota “maatregelen weg –en spoorwegverkeersla-
waai RO en stedenbouw” door LNE dienst hinder zelf en werd met de verschillende betrokken
partijen (MOW – Algemeen beleid, MOW – Beleid, Mobiliteit en verkeersveiligheid; RWO, Ste-
denbouwkundig Beleid; RWO, Agentschap R-O Vlaanderen) bediscussieerd. Deze tabel werd
tevens ook opgenomen in het richtlijnenboek voor geluid en trillingen en is een goed afwegings-
kader of een nieuw woongebied wenselijk is.

Tabel: Afwegingskader voor woongebieden in richtlijnenboek voor geluid en trillingen
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Significantiekader  voor industrie

Hierna wordt het significantiekader voor industrie zoals weergegeven in het RL- boek voor ge-
luid –en trillingen weergegeven :

Tabel: Significantiekader voor industrie

Voor industrie en wegverkeer worden milderende maatregelen voorzien volgens de significantie
van de effecten :


