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1 VOORWOORD 

1.1 MER-proces 

1.1.1 Kennisgevingsnota 

De kennisgevingsnota is de eerste procedurele stap in de opmaak van een 
milieueffectrapport. Op basis van de kennisgevingsnota krijgt het publiek alsook het 
maatschappelijke middenveld en alle betrokken instanties, de mogelijkheid om 
opmerkingen te geven over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport, meer in het 
bijzonder over welke effecten en alternatieven dienen bestudeerd te worden. 
 
De kennisgeving is bij de dienst Mer ingediend op 28 september 2012 en volledig 
verklaard op 19 oktober 2012 (referentie beslissing aan de initiatiefnemer: 
LNE/MER/PL0123). Vervolgens is de procedure van de ter inzage legging gestart van 
12 november 2012 tot en met 11 januari 2013. Een franstalige versie werd opgemaakt 
door de dienst Mer en kon worden opgevraagd door de inwoners van de faciliteiten 
gemeenten. 
 
Een afschrift van het kennisgevingsdossier werd door de dienst Mer bezorgd aan de 
(beleids)instanties waarvan zij het advies nuttig acht. Deze instanties konden binnen de 
60 dagen na ontvangst ervan hun opmerkingen aan de dienst Mer bezorgen. 
 
De kennisgevingsnota lag 60 dagen ter inzage bij de gemeenten die gelegen zijn in het 
studiegebied (Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde, Machelen, Zaventem, Kraainem, 
Wezembeek-Oppem, Steenokkerzeel en Tervuren). Dit zijn de gemeenten die invloed 
ondervinden van de ingrepen die voorgesteld worden in dit MER.  
 

1.1.2 Richtlijnen 

Na de terinzagelegging van de kennisgevingsnota zijn de opmerkingen via gemeenten 
en dienst Mer gebundeld door de dienst Mer. Deze werden besproken op een 
‘(ontwerp)richtlijnvergadering’ 7 februari 2013 voor de bevoegde instanties en 
gemeenten. Op 14 maart 2013 heeft de dienst Mer een beslissing inzake de richtlijnen 
genomen. De richtlijnen zijn opgesteld door de dienst Mer en hebben betrekking op de 
inhoudsafbakening van het plan-MER. 
 

1.1.3 Ontwerp-MER 

Aan de hand van de richtlijnen wordt het ontwerp-MER opgesteld. Na het indienen van 
het ontwerp-MER wordt door de dienst Mer een informeel overleg 
(‘ontwerptekstbespreking’) georganiseerd met de bevoegde instanties en de 
initiatiefnemer. Op deze vergadering kunnen opmerkingen gegeven worden op de 
ontwerpteksten. Deze vergadering is doorgegaan op 6 juni 2013.  
 

1.1.4 MER 

Aan de hand van de opmerkingen na de ontwerp-MER-vergadering wordt het definitief 
MER opgesteld en daarna ingediend bij de dienst Mer. De dienst Mer keurt het definitief 
MER goed of af binnen de 50 dagen na de indiening ervan. 
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1.2 Verdere mogelijkheid tot inspraak 

Na de MER-procedure wordt indien noodzakelijk een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
opgemaakt en worden de nodige vergunningen aangevraagd. Het betreft: 
• Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
• Project-MilieuEffectenRapport (Project-MER) 
• Milieuvergunning 
• Stedenbouwkundige vergunning 
 
In het kader van al deze procedures is inspraak voorzien voor de burger en de 
adviesverlenende instanties. Zie ook onderstaande illustraties. 
 

Illustratie 1.1 Mogelijkheden tot inspraak gedurend e het totale RUP-proces. Bron: Dienst Mer 

 

Illustratie 1.2 Mogelijkheden tot inspraak gedurend e het totale RUP-proces (vervolg). Bron: dienst 

Mer 

 
In verband met alle tramprojecten dient vermeld te worden dat recent (vanaf 1 
september 2012) een nieuw Uitvoeringsbesluit van kracht is (BVR VR 2012 0106 
DOC.0508/2) waarbij tramlijnen en lightrails mee werden aangeduid als “handelingen 
van algemeen belang”. In een aantal gevallen zal voor deze projecten dus minder snel 
een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dienen opgemaakt te worden maar daarbij blijft de 
toetsing inzake de ruimtelijke impact essentieel. De projecten dienen dus uiteraard 
individueel te worden beoordeeld in relatie tot het ruimtelijk functioneren van het gebied 
en de omliggende gebieden. 
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1.3 Leeswijzer 

Het milieueffectrapport is opgesteld aan de hand van het richtlijnenboek voor het 
opstellen en beoordelen van milieueffectrapporten (deel1: Procedurele aspecten en deel 
2: Algemene methodologische aspecten). Verder is rekening gehouden met de 
informatie van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be). De inhoudstabel is aangegeven 
op bladzijden i tot xviii. 
 
Het rapport start met de niet-technische samenvatting van het MER. De volgende twee 
hoofdstukken zijn inleidende hoofdstukken. Een eerste betreft een beschrijving van de 
MER-procedure, een tweede een algemene beschrijving van het plan en de MER-plicht. 
 
In hoofdstuk 3 wordt de historiek van het plan en het gebied toegelicht. In hoofdstuk 4 
worden de mogelijke alternatieven aangegeven. Hoofdstuk 5 en 6 geven een overzicht 
van de uitgevoerde tracéstudie. In hoofdstuk 7 worden de locatie-alternatieven 
beschreven. Hoofdstuk 8 bevat een concrete beschrijving van het plan. Hoofdstuk 9 
geeft de juridische en beleidsmatige elementen aan die van toepassing zijn op het plan 
of waar in het MER gebruik van kan gemaakt worden (bijvoorbeeld om de 
referentiesituatie te beschrijven). In hoofdstuk 10 wordt het verdere verloop van de 
procedure beschreven en worden de bestaande en aan te vragen vergunningen 
opgelijst. 
 
Hoofdstuk 11 bevat het ingreep-effectschema. Hierin worden per ingreep de mogelijke 
effecten aangegeven. Hoofdstuk 12 geeft een overzicht van de verschillende 
gegevensbronnen die gebruikt werden in het MER en hun relatie tot de verschillende 
disciplines. In hoofdstuk 13 wordt de referentiesituatie bepaald. Hierbij wordt rekening 
gehouden met bestaande en/of toekomstige projecten/plannen in het gebied. Ook de 
verschillende ontwikkelingsscenario’s worden in dit hoofdstuk beschreven. 
 
De hoofdstukken 14 tot en met 21 bevatten, per discipline, een beschrijving van de 
referentiesituatie, methodologie, het beoordelingskader en de effectbespreking. In 
hoofdstuk 22 worden de grensoverschrijdende effecten aangegeven.  
 
De passende beoordeling is toegevoegd in hoofdstuk 23. Hoofdstuk 24 geeft een 
integratie en eindsynthese van alle effecten over de disciplines heen. 
 
De hoofdstukken 25 tot en met 27 bevatten ten slotte een verklarende woordenlijst, een 
lijst van afkortingen en de literatuurlijst. 
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2 INLEIDING 

2.1 Figuren en bijlagen 

Figuur 2.1 Situering plangebieden vier tramlijnen 
Figuur 2.2 Situering plangebied tramlijn Jette - Tervuren 
 
Bijlage 2.1 Overname initiatiefrecht 
 

2.2 Situering en korte schets van het plan 

Het plan kadert in de mobiliteitsvisie 2020 van de Lijn. Een uitgebreide beschrijving van 
de mobiliteitsvisie 2020 van de Lijn is opgenomen in paragraaf 3.4. In deze visie is voor 
Vlaams-Brabant een eerste voorstudie uitgevoerd waarbij voor het openbaar vervoer 
(OV) mogelijkheden uitgewerkt zijn. Met betrekking tot de aanleg van tramlijnen betrof 
het 13 geselecteerde verbindingen. Uit deze 13 verbindingen zijn er uiteindelijk vier 
geselecteerd om in een eerste fase in verder onderzoek uit te werken. Het betreft: 
• De verbinding Boom – Brussel; 
• De verbinding Ninove – Brussel; 
• De verbinding Heist-op-den-Berg – Brussel; 
• De verbinding Jette – Tervuren. 
 
Een uitgebreide beschrijving van de mobiliteitsvisie 2020 van de Lijn is opgenomen in 
paragraaf 3.4. 
 
Dit plan-MER betreft de verbinding Jette-Tervuren. De overige verbindingen worden in 
drie andere MER’s beschreven. Een algemeen overzicht van de plangebieden van alle 
vier de tramlijnen is weergegeven in figuur 2.1. Het plangebied voor voorliggende 
tramlijn is weergegeven op figuur 2.2. 
 

2.3 Doelstelling van het plan 

De vijf doelstellingen van de Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn1 luiden als volgt: 
• Bereikbaarheid kwalitatief vrijwaren; 
• Toegankelijkheid garanderen; 
• Verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid verhogen; 
• Duurzaamheid; 
• Ruimtelijke ordening, mobiliteit en infrastructuur afgestemd. 
 
Op basis van de Mobiliteitsvisie2020 en de visie “Vlaams-Brabant in Beweging”, wordt 
voor dit project volgende strategische doelstelling gedefinieerd die de uitgangspunten 
samenvat: een hoogwaardige regionale tramlijn uitwerken die zoveel mogelijk nieuwe 
reizigers vervoert als deeloplossing voor de congestie in het Vlaams Strategisch Gebied 
rond Brussel, haalbaar is op korte tot middellange termijn en die een ruimtelijk 
structurerende rol kan vervullen. 
 
  

                                                   
1 Zoals omschreven in de Mobiliteitsvisie 2020, online raadpleegbaar via 
http://www.delijn.be/mobiliteitsvisie2020/mobiliteitsvisie/visie/visie.htm?ComponentId=8043&
SourcePageId=7996 
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Daarbij zijn volgende accenten van belang:  
• (Inter-) Regionaal: de focus van deze lijn ligt enerzijds op de verbindende functie op 

regionaal niveau (zoveel mogelijk reizigers zo snel mogelijk over een grotere afstand 
vervoeren tussen beide gewesten). De ontsluitende functie (het gebied maximaal 
bedienen door zoveel mogelijk haltes te voorzien) speelt eveneens een belangrijke rol 
voor deze tangentiële lijn. 

• Hoogwaardig: er wordt gestreefd naar een hoge performantie (snelheid en 
betrouwbaarheid) van de tramlijn, een optimale ruimtelijke inpasbaarheid, de best 
mogelijke milieu-effecten en optimale exploitatiemogelijkheden. 

• Haalbaar op korte tot middellange termijn: de OV-lijn heeft als doel een actuele 
vervoerbehoefte in te vullen, en moet om die reden binnen een relatief kort 
tijdsperspectief realiseerbaar zijn. De weerhouden OV-lijn moet daarom technisch en 
financieel haalbaar zijn. Ze moet bovendien potentieel vergunbaar zijn (eventueel mits 
aanpassing van het planningskader). 

• Zoveel mogelijk nieuwe reizigers: de OV-lijn moet het aantal openbaar vervoer 
gebruikers zoveel mogelijk doen toenemen door een aantrekkelijk alternatief voor het 
wegverkeer aan te bieden. Dit mag niet ten koste gaan van andere openbaarvervoer 
maatschappijen. De complementariteit met de NMBS en het MIVB is dus een 
uitgangspunt. 

• Congestie in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB): de nieuwe tramlijn 
moet bijdragen tot de beheersing van (en een alternatief bieden voor) de files van, naar, 
rond en in Brussel. Dit verantwoordt de keuze voor een rechtstreekse interregionale 
verbinding met de hoofdstad en de verknoping met het tram- en metronetwerk van de 
MIVB. Het impliceert ook dat de infrastructuur van de nieuwe OV-lijn technisch wordt 
afgestemd op de bestaande infrastructuur van de MIVB, zodat De Lijn en de MIVB 
elkaars netwerk kunnen gebruiken. 

• Ruimtelijk structurerende rol: dankzij de bediening van een groot 
ontwikkelingspotentieel, moet de OV-lijn in staat zijn om op langere termijn een (nog) 
groter aandeel in de modal shift te verwerven. De OV-lijn kan daardoor uitgroeien tot 
een vraagsturende in plaats van louter vraagvolgende modus. Deze bijkomende 
potenties zijn geen onderdeel van dit plan-MER-proces. 
 
Een belangrijke doelstelling is de maximale aantrekkelijkheid. De verbinding moet 
belangrijke productoren (zoals woongebieden) en attractoren (zoals economische 
knooppunten) bedienen. 
 
De tramlijn, Jette –Zaventem– Tervuren, vult het openbaar vervoernetwerk van de MIVB 
verder aan met een tangentiële verbinding rond Brussel. Deze lijn faciliteert 
verplaatsingen binnen de Vlaamse Rand en de buitenzijde van het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest. Ze heeft een belangrijke ontsluitende functie van kernen en 
tewerkstellingspolen die vandaag vaak minder goed door openbaar vervoer ontsloten 
worden.Niettemin zullen ook hier de snelheid en de stiptheid van de tramlijn een grote 
rol spelen. 
 

2.4 Opbouw milieueffectenrapport  

Voorafgaand aan het MER-traject liep de tracéstudie –uitgevoerd door het bureau voor 
urbanisme BUUR- waarbij de locatiealternatieven bepaald werden (zie ook verder 
Hoofdstuk 4 Alternatievenonderzoek).  
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In een aantal hoofdstukken wordt de tracéstudie toegelicht. Hoofdstuk 5 beschrijft de 
methodiek hoe de tracéstudie uitgewerkt is. Er wordt toegelicht hoe van het ruime 
zoekgebied uiteindelijk gekomen is tot de locatie-alternatieven die in het MER 
besproken zijn. De verschillende stappen worden toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt de 
methodiek beschreven hoe uit alle locatie-alternatieven de redelijke alternatieven 
geselecteerd konden worden. Deze redelijke alternatieven worden in het MER op hun 
effecten beoordeeld. In hoofdstuk 7 worden de locatie-alternatieven beschreven en 
wordt aangegeven of het redelijke alternatieven betreft, die dus verder opgenomen zijn 
in het MER of niet-redelijke alternatieven. Telkens wordt aangegeven waarom. 
 

2.4.1 Milderende maatregelen en adviezen 

Uit de effectbepaling in het plan-MER worden (dwingende) milderende maatregelen 
opgelijst en aanbevelingen gedaan die verder kunnen meegenomen worden in de 
besluitvorming en detaillering op projectniveau. Het betreft ondermeer de al dan niet 
noodzakelijkheid voor het aanleggen van parkeerfaciliteiten rond de haltes, 
onderzoeken in projectfase, mogelijke koppelingen met fietsverbindingen… Een 
overzicht van wat met de (dwingende) milderende maatregelen en/of aanbevelingen 
gedaan worden binnen het MER en de verdere procedures is gegeven in Illustratie 2.1.  
 

 
Illustratie 2.1: Flowchart milderende maatregelen e n aanbevelingen  

 
2.4.2 Resultaat van het plan-MER 

Uiteindelijk zal het plan-MER de alternatieven op hun milieueffecten onderzoeken. De 
milderende maatregelen en/of aanbevelingen worden in het hoofdstuk ‘Integratie en 
eindsynthese’ in tabelvorm opgenomen. Er zal aangegeven worden in welke fase van 
het verdere proces deze aspecten aan bod (moeten) komen (zie illustratie 2.1). 
Daarnaast zal ook aangegeven worden voor alle alternatieven waar wijzigingen van de 
bestemming noodzakelijk is. 
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2.5 Brussels hoofdstedelijk gewest 

Verschillende deeltrajecten voor de lijn Jette-Tervuren lopen over het Brussels 
hoofdstedelijk gewest. In de tracéstudie en het MER zal dit deel als volwaardig 
onderdeel van de studie meegenomen worden en gelijk behandeld worden als de delen 
op Vlaams grondgebied. Hierbij wordt opgemerkt dat algemeen in Vlaanderen meer 
gedetailleerde gebiedsdekkende GIS-gegevens beschikbaar zijn dan in het Brussels 
hoofdstedelijk gewest. In het MER wordt waar nodig toegelicht welke gegevens gebruikt 
zijn en waarvoor geen gebiedsdekkende gegevens beschikbaar zijn. Dit laatste wordt 
aangeduid als een leemte in kennis.  
 
Een plan-MER in het Brussels hoofdstedelijk gewest is noodzakelijk indien een wijziging 
van het vigerende bestemmingsplan nodig is. Dit doet zich enkel voor wanneer 
afgeweken wordt van bestaande wegenis. Op dit moment is niet duidelijk of dit voor de 
geselecteerde alternatieven zo is. Er wordt daarom momenteel niet gestart met de 
Brusselse procedure voor MER. Zodra zou blijken dat dit noodzakelijk is, wordt de 
procedure alsnog opgestart. Hiervoor kan dan gebruik gemaakt worden van de reeds 
beschikbare gegevens en documenten. Het samenwerkingsakkoord tussen de 
gewesten uit 1991 bepaalt dat het realiseren van de infrastructuur de opdracht is van elk 
gewest afzonderlijk. Ook het eventuele initiatief voor een MER is dan ook de taak van 
de initiatiefnemers van tramlijnen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
 
Gedurende het voortraject werden ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de 
adviesinstanties betrokken in de besluitvorming en hebben ze deelgenomen aan de 
verschillende overleggen die in het kader van deze studie opgestart zijn.  Een overzicht 
van de overlegstructuur is opgenomen in paragraaf 0.  
 
Gezien mogelijke grensoverschrijdende effecten worden eveneens in het kader van de 
ter inzage legging, advies gevraagd aan Brussel en het Brussels hoofdstedelijk gewest. 
 
Aangezien de tracés deels over grondgebied van het Brussles hoofdstedelijk gewest 
lopen, zijn ook duidelijke afspraken noodzakelijk met MIVB. Daarvoor zijn ondertussen 
onderhandelingen opgestart tussen De Lijn en MIVB om een overeenkomst te maken. 
Volgende aspecten komen daarin aan bod: 
• Tracés, haltes, eindpunten 
• Aanbod (frequenties, amplitudes, capaciteiten) 
• Stelplaats 
• Rollend materieel 
• Exploitatiemodel 
• Investeringen 
• Financiering 
• Tarieven 
 
De MIVB heeft ondertussen aangegeven hiervoor alvast in 2013 een intentie-
overeenkomst met De Lijn te willen opmaken. In de beheersovereenkomst van de MIVB 
(2013-2017) staat immers dat de MIVB de samenwerking rond de intergewestelijke 
tramlijnen zal verderzetten en versterken. 
 
Nadat duidelijkheid verkregen is over de samenwerkingsvorm, zal indien noodzakelijk, 
een overeenkomst gesloten worden door De Lijn met leefmilieu Brussel (BIM), naar 
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analogie van de overeenkomst die de MIVB met het BIM heeft gesloten met betrekking 
tot haar tramexploitatie. 
 

2.6 Toetsing aan de milieubeoordelingsplicht 

Voor het wijzigen van bestemmingen is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) nodig. De 
MER-plicht geldt in het kader van het decreet van de Vlaamse regering van 27 april 
2007 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen 
en programma’s, die worden voorbereid met betrekking tot “… ruimtelijke ordening of 
grondgebruik” en die het kader vormen voor de toekenning van toekomstige 
vergunningen. 
 
Een plan of programma, dat volgens het decreet van de Vlaamse Regering dd 
12/10/2007 en de decreetswijziging van 8/05/2009, als een plan of programma 
gedefinieerd wordt, is van rechtswege plan-MER-plichtig indien: 
 
A) Een passende beoordeling moet opgemaakt worden voor plannen die niet het 
gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging 
inhouden. 
 
B) Plannen of programma’s die tegelijk: 
• een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlage I en II 

opgesomde projecten (project-MER-plicht); 
• niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine 

wijziging inhouden; 
• betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, 

afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke 
ordening of grondgebruik. 

 
Voor de plannen en programma’s die enkel onder groep B vallen en voor de plannen en 
programma’s die zowel onder groep A als B vallen dient een plan-MER opgesteld te 
worden. 
 
Het voorliggend plan vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor de 
in bijlage I opgesomde projecten van rubriek 7: 
 
Aanleg van spoorlijnen voor spoorverkeer over een lengte van 10 km of meer. 
 
Bovendien gaat het niet om een klein gebied en heeft het betrekking op vervoer. Het 
plan voldoet dus gelijktijdig aan de drie voorwaarden opgesomd onder B en is dus van 
rechtswege plan-MER-plichtig in het geval dat bestemmingswijzigingen nodig zijn. 
 
Het is op dit moment nog niet duidelijk of er een wijziging van de bestemmingen 
noodzakelijk is. Dit zal afhangen van het gekozen alternatief. Om het proces zo open 
mogelijk te voeren en omdat ook in de keuze van het alternatief dat uiteindelijk zal 
gekozen worden de milieueffecten mee in rekening gebracht worden, is ervoor gekozen 
om reeds in deze fase een plan-MER op te stellen. 
 
Een andere optie was om eerst alle onderzoeken uit te voeren en dan, nadat het 
alternatief gekozen is, eventueel nog een plan-MER uit te voeren. Deze werkwijze is niet 
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in overeenstemming met de doelstelling waarvoor het hele MER-proces opgemaakt is. 
Daarom wordt ook niet voor deze werkwijze gekozen. 
 
Een GRUP (gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan) wordt opgesteld door de Vlaamse 
overheid, die dan ook initiatiefnemer is van het bijhorende plan-MER. De Lijn heeft 
formeel de goedkeuring gekregen voor de overname van dit initiatiefrecht van de 
Vlaamse overheid en kan dus hiervoor een plan-MER opstellen. De overname van het 
initiatiefrecht is toegevoegd in bijlage 2.1. 
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2.7 Naam van de initiatiefnemer 

Dit MER wordt uitgevoerd op initiatief van: 
 
Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 
Motstraat 20 
2800 Mechelen 
 
Contactpersoon: Sabrina Linders, Projectmanager (leidend ambtenaar) 
 
De Lijn fungeert conform het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 01/09/2009 als 
initiatiefnemer van het plan 
 
Het MER wordt uitgevoerd door: 
 
 Haskoning Belgium nv 
 Schaliënhoevedreef 20D 
 2800 Mechelen 
En 
 BUUR, Bureau voor urbanisme cvba 
 Blijde Inkomststraat 24 
 3000 Leuven 
 
En in onderaanneming 
 
 Mint NV 
 Hendrik Consciencestraat 1b 
 2800 Mechelen 
En 
 AIB-Vinçotte International 
 Jan Olieslagerslaan 35 
 1800 Vilvoorde 
 

2.8 Team van deskundigen 

Externe deskundigen: 
• Marieke Gruwez 
o Water volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-652-V1; de erkenning is geldig tot 

14/07/2014 
o Bodem volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-652-V1; de erkenning is geldig 

tot 14/07/2014 
o Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 Mechelen 

• Stephan Claes 
o Geluid en trillingen volgens het ministerieel besluit MER/EDA/271V3; de erkenning is 

geldig tot 7/04/2016 
o Werkgever: AIB-Vinçotte International NV, Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde 

• Tom Schyvens 
o Geluid en trillingen volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-441-V3 
o Werkgever: AIB-Vinçotte International NV, Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde 
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• Filip Lauryssen 
o Bodem (pedologie) volgens het ministerieel besluit MER/EDA-654-V1; de erkenning is 

geldig tot 13/07/2015 
o Water volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-654B; de erkenning is geldig tot 

16/11/2014 
o Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 Mechelen 

• Kristof Wijns 
o Lucht volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-739; de erkenning is geldig tot 

30/01/2014 
o Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 Mechelen 

• Annemie Pals 
o Fauna en Flora volgens het ministerieel besluit MB/MER/EDA-704B; de erkenning is 

geldig tot 31/08/2015 
o Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 Mechelen 

• Guy Geudens 
o Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie (landschap) volgens het ministerieel 

besluit MB/MER/EDA-709; de erkenning is geldig tot 17/05/2014 
o Werkgever: Haskoning Belgium nv, Schaliënhoevedreef 20D, 2800 Mechelen 

• Conrad De Poortere 
o Mens, deeldomein sociaal-organisatorisch, aspect mobiliteit, volgens het ministerieel 

besluit MB/MER/EDA-655-V1; geldig tot 9 oktober 2015 
o Werkgever: MINT NV, Hendrik Consciencestraat 1b, 2800 Mechelen 

 
Interne deskundigen: 
• Peter Van Overvelt, Hoofd projecten (snel)trams 
• Hans Van Hoof, Verkeersdeskundige 
• Joost Swinnen, Project Manager Mobiliteitsvisie 2020 & Zorgsystemen 
• Sabrina Linders, Project Manager, leidend ambtenaar 
 
Tabel 2.1 Team van MER-deskundigen en medewerkers v oor de uitwerking van het MER 

Discipline MER-deskundige Medewerker 

Coördinator Mevr. A. Pals1 Mevr. E. Ryckx1 

Mens - mobiliteit Dhr. C. Depoortere2 Dhr. J. Adriaensen2 

Dhr. M. Verheyde2 

Water  Mevr. M. Gruwez1 Mevr. E. Delbare1 

Geluid en trillingen Dhr. S. Claes3,  

Dhr. T. Schyvens3 

Dhr. P. Somers3,  

Dhr. K. Wijns1 

Bodem  Dhr. F. Lauryssen1 Mevr. E. Delbare1 

Lucht Dhr. K. Wijns1 Dhr. G. De Bruyn1 

Fauna en flora Mevr. A. Pals1 Mevr. L. Van den 

Schoor1 

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie Dhr. G. Geudens1 Mevr. E. Ryckx1 

Mens Dhr. C. Depoortere2 Dhr. J. Adriaensen2 

Opmerking 1: werkzaam bij Royal Haskoning 

  2: werkzaam bij MINT 

  3: werkzaam bij AIB-Vinçotte 
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3 HISTORIEK 

3.1 Jaren 60 en 70 

Veel mensen kunnen zich nog herinneren dat er vroeger verschillende tramverbindingen 
bestonden binnen het plangebied. In de jaren 70 zijn deze tramverbindingen afgebouwd 
en opgebroken. Dit kaderde in de tijdsgeest van toen. Er was de opkomst van de auto, 
ook de gewone man in de straat kon zich een wagen veroorloven. De concurrentie met 
de auto groeide en de tram werd vervangen door een bus. In die jaren was een tram 
dan ook niet meer rendabel. 
 

3.2 Jaren 80 tot heden 

Langzaam groeit het besef dat het gebruik van de auto steeds meer negatieve gevolgen 
heeft: de infrastructuur wordt maximaal benut en zonder financiële rem achtervolgt het 
aanbod steeds meer de vraag: onoplosbare files zijn het gevolg. In en rond steden zijn 
auto’s niet efficiënt genoeg. Ze vragen teveel ruimte. Andere oplossingen worden nu 
naar voor geschoven. 
 

3.3 Algemeen kader 

De Vlaamse beleidscontext vormt de algemene omkadering van dit plan. Het plan wil 
een alomvattend kader bieden voor een gewenste openbaar-vervoerstructuur die 
maximaal afgestemd is op toekomstige ontwikkelingen en beleidsvisies. Ten eerste is 
vertrokken van de gekende overkoepelende beleidsdocumenten: 
• het mobiliteitsplan Vlaanderen; 
• het decreet op personenvervoer; 
• het besluit Netmanagement; 
• Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 
Daarnaast is ook rekening gehouden met andere planprocessen, zoals Provinciale 
Ruimtelijke Structuurplannen en het Gewestelijk ExpresNet (GEN) van, naar, in en rond 
Brussel. 
 
In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen zijn volgende aspecten opgenomen met 
betrekking tot openbaar vervoer: In het RSV wordt de uitbouw van openbaar vervoer als 
alternatief voor de auto vooropgesteld. Deze beleidslijn vertrekt vanuit de vaststelling 
dat de leefbaarheid én de bereikbaarheid in gevaar zijn en onder druk staan vanuit een 
(te) sterk uitgebouwd autosysteem.2 

                                                   
2 RSV richtinggevend deel III4 – lijninfrastructuur :  
De bereikbaarheid  is vooral een autobereikbaarheid geworden. Het overgrote gedeelte van de 
verplaatsingen vindt plaats via de weg. In absolute zin hebben de overige vervoerswijzen zich min of 

meer kunnen handhaven maar ze zijn er relatief op achteruitgegaan. (…) Vlaanderen beschikt over 
een fijnmazig wegennet en het heeft de laatste decennia sterk geïnvesteerd in de uitbouw ervan. Toch 
is het resultaat hiervan een afnemende bereik- en leefbaarheid.  

Afnemende bereikbaarheid doet zich vooral voor in en rondom de stedelijke gebieden. Problemen met 
verkeersleefbaarheid doen zich vooral voor daar waar het (auto)verkeer en zijn neveneffecten (zoals 
ruimtebeslag, milieuhinder, geluidshinder, barrièrevorming, onveiligheid, versnippering, ...) de 

ruimtelijke condities en kwaliteiten van het overige ruimtegebruik aantasten. Waar filevorming en 
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Dit plan-MER beoogt de uitbouw van een deel van dit alternatief mogelijk te maken. De 
milieueffecten worden in beeld gebracht en het RUP dat op basis van dit plan-MER 
opgesteld zal worden zal de nodige ruimte hiervoor reserveren. 
 
Het is niet de bedoeling van dit MER om ook de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen die 
uit deze nieuwe lijninfrastructuur kunnen volgen te faciliteren. Een bijkomend 
planningsproces kan hiervoor opgesteld worden, doch dit valt buiten de opzet van dit 
plan-MER. 
 
Secundaire infrastructuur met grote ruimtevraag – zoals bijvoorbeeld de ruimte voor 
parkeren – speelt een rol in de afweging van de tracés, maar de bepaling van de 
grootte-orde en de exacte locatie ervan wordt in project-mer-fase verder bestudeerd. 
 
De omgeving zal bepalend zijn voor de grootte van deze voorzieningen. De draagkracht 
van de omgeving mag hierbij niet overschreden worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat 
het niet de bedoeling is een P&R in een dorpskern te organiseren. 
 

3.4 Mobiliteitsvisie 2020 De Lijn  

In april 2009 stelde De Lijn haar Mobiliteitsvisie 2020 voor. De visie is een neerslag van 
het mobiliteitsonderzoek uitgaande van de parameters zoals vastgesteld in het besluit 
Netmanagement. Dit onderzoek resulteerde namelijk in een abstracte blauwdruk van 
een uitgebreid en hoogwaardig openbaar vervoernet dat Vlaanderen in de toekomst 
mobiel, leefbaar en welvarend moet houden. 
 
In de Mobiliteitsvisie 2020 worden voor Vlaams-Brabant 13 tramlijnen naar voor 
geschoven. In de eerste fase worden vier van deze 13 tramlijnen als prioritair 
beschouwd. Naast het draagvlak hebben ondermeer ook het reizigerspotentieel3, de 
modal shift, de congestie en de complementariteit met beleidselementen zoals het 
Gewestelijk ExpresNet (GEN), de optimalisatie van de R0-ringweg, het START4  en het 
VSGB5  bijgedragen bij het bepalen van de prioriteiten. 

                                                                                                                                                
gebrek aan doorstroming nog steeds in plaats en in tijd beperkt zijn, is de aantasting van de 
verkeersleefbaarheid veel omvangrijker geworden. 
Er wordt voor geopteerd om de alternatieven voor het auto- en vrachtwagenverkeer te versterken. Voor 

het personenverkeer zijn die alternatieven voor de kortere afstand te voet en per fiets, voor de langere 
afstanden het openbaar en collectief vervoer. 
 

Een duurzame mobiliteit kan slechts gerealiseerd worden indien alternatieven voor het auto- en het 
vrachtwagenverkeer worden uitgebouwd. Aan de uitbouw van de spoorinfrastructuur en het openbaar 
vervoer in het algemeen moet aldus een groot belang gehecht worden. Maar niet overal laat de 

capaciteit van het spoorwegennet een belangrijke toename van de aanbod toe.  
(…) Er wordt geopteerd voor een versterking van de netvorming en de verbetering van de 
spoorinfrastructuur tussen de groot- en regionaalstedelijke gebieden en poorten in Vlaanderen en met 

de buurlanden. Daarvoor moet ruimte worden gereserveerd voor nieuwe en te verbeteren 
verbindingen, 
 
3 In de mobiliteitsvisie is een behoeftenonderzoek uitgevoerd met het multimodaal 
verkeersmodel van het Vlaams verkeerscentrum.  
4 Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de luchthavenregio 
5 Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel 
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De vier prioritaire tramverbindingen zijn verbindingen rond Brussel en de luchthaven van 
Zaventem (zie Illustratie 3.1): 
• Boom - Willebroek - Londerzeel – Brussel 
• Ninove / Gooik - Lennik - Dilbeek – Brussel 
• Heist-op-den-Berg - Haacht - Zaventem luchthaven – Brussel 
• Tangentiële verbinding Rand: Jette - Heizel - Vilvoorde - Zaventem Luchthaven - 

Kraainem – Tervuren 
 

 
Illustratie 3.1 de vier prioritaire tramverbindinge n, zoals geïdentificeerd in de Mobiliteitsvisie 202 0 

Deze vier verbindingen kunnen rekenen op het grootste reizigerspotentieel en een sterk 
politiek draagvlak (provincieraad Vlaams-Brabant). Ze vormen de missing links in het 
bestaande spoornetwerk en scoren daardoor ook hoog op het vlak van 
complementariteit met het GEN. 
 
Ook sluiten deze tramlijnen aan bij de plannen van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest 
en de MIVB. De vier tramlijnen kunnen aansluiten op het tramnet van de MIVB, op 
normaalspoor, om op die manier belangrijke bestemmingen in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest te bedienen. 
 

3.4.1 Potentieelinschattingen Brabantnet : Mobiliteitsvisie 2020 en MKBA 

De eerste potentieelinschattingen voor de tramverbindingen in Vlaams-Brabant werden 
gemaakt in 2008 en 2009 in het kader van de strategische studie van De Lijn die heeft 
geleid tot de Mobiliteitsvisie 2020. Sedert De Lijn een multimodaal verkeersmodel inzet, 
gebruikt De Lijn het model dat het Vlaams Verkeerscentrum opstelt en ter beschikking 
stelt. 
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Er werd in eerste instantie een verkeersmodel ontwikkeld op basis van de “huidige” 
situatie (= de toestand van toen, zijnde 2007) en getoetst aan de werkelijkheid. 
Vervolgens werd voor elke provincie een beleidsscenario voor het jaar 2020 ontwikkeld, 
namelijk het Business As Usual scenario 2020 (BAU-2020). Dit scenario is een 
voortzetting van het huidig beleid waarin enkel beleidszekere maatregelen werden 
opgenomen. De modelversie die werd gebruikt voor de Mobiliteitsvisie 2020 is de versie 
3.5. 
 
Er wordt op regelmatige basis een nieuwe versie van het model opgeleverd door het 
Verkeerscentrum. Dit is een noodzaak omdat het verkeer en de mobiliteit veranderen. 
De ruimtelijke structuur en de verkeersinfrastructuur veranderen, maar ook de mensen 
wijzigen hun verplaatsingsgedrag. Om deze evoluties te kunnen volgen worden er 
nieuwe versies gemaakt van het verkeersmodel. Tussen de Mobiliteitsvisie 2020 en de 
tramstudies is er een nieuwe verbeterde versie van het verkeersmodel gemaakt, met 
name versie 3.6.1.1. 
 
Voor de inschatting van het potentieel gebruik van openbaar vervoer, dienen 
exploitatievoorwaarden  te worden bepaald voor het aanbod van het openbaar vervoer. 
Dit zijn ondermeer de reisweg en de haltes, de reissnelheid en de frequentie. Voor de 
reissnelheden werden de streefwaarden uit het Mobiliteitsplan Vlaanderen als basis 
genomen6. 
 
De belangrijkste exploitatievoorwaarden die voor de trams in de Mobiliteitsvisie 2020 
werden bepaald, zijn: Snelle, spoorgebonden exploitatie, hoofdzakelijk op eigen 
bedding, op (inter)regionaal niveau ter bediening van zowel verstedelijkte gebieden als 
buitengebieden. De sneltrams interfereren niet of nauwelijks met bestaande 
spoorinfrastructuur en stoppen in de verstedelijkte gebieden aan de belangrijkste 
attractiepolen. Buiten de verstedelijkte gebieden stoppen sneltrams in iedere (grotere) 
kern of deelgemeente aan de belangrijkste haltes. Gemiddelde Snelheid: 50 km/u, 
Frequentie: 6 ritten per uur  
 
Voor de berekening van het potentieel voor de MKBA7 (zie paragraaf 13.2) werden de 
resultaten uit de tracéstudie gebruikt. Voor de weerhouden tracévarianten werden de 
reiswegen, haltes en reissnelheden uit de tracéstudie gebruikt. Als spitsuurfrequentie 
werd uitgegaan van 6 ritten per uur. De realistische inschatting van de gemiddelde 
reissnelheden uit de tracéstudie liggen lager dan die van de Mobiliteitsvisie 2020, 
hetgeen ook tot uiting komt in lagere potentieelinschattingen. 
 

3.5 Vlaams-Brabant in Beweging 

De Mobiliteitsvisie 2020 in Vlaams-Brabant in één keer in zijn totaliteit in praktijk 
brengen, is omwille van verschillende redenen onmogelijk. Daarom heeft De Lijn 
Vlaams-Brabant een stappenplan uitgewerkt: “Vlaams-Brabant in Beweging”, kortweg 
ViB. 
 

                                                   
6 Zie brochure Mobiliteitsvisie 2020, p.13 
http://www.delijn.be/images/Mobiliteitsvisie%20De%20Lijn%202020_tcm7-8081.pdf  
7 MKBA-dossier Boom-Brussel op website Brabantnet: http://www.delijn.be/images/MKBA-
BoomBornemBrussel-20130515_tcm7-36225.pdf 
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De Vlaamse regering schrijft in haar regeerakkoord dat ze “op basis van de 
mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn en in overleg met het maatschappelijk middenveld haar 
mobiliteitsvisie zal bepalen en welke de concrete prioriteiten per provincie zijn waarvoor 
de voorbereiding kan starten”8. Voor Vlaams-Brabant spreekt het Vlaamse 
regeerakkoord zowel over de uitvoering van het Regionet Brabant-Brussel, als over het 
START. In het Vlaamse regeerakkoord staat: 
 
• “Het openbaar vervoer meer mensen zal vervoeren, onder andere omdat we de 

voorstadsnetten versterken en zorgen voor een snelle uitvoering van het Regionet 
Brabant-Brussel en een goede afstemming op het GEN.”   

•  “Het START-project dient voortgezet te worden met een goed evenwicht tussen 
economische groei, tewerkstelling en de leefbaarheid van de luchthavenregio en de 
stads- en dorpskernen. (…) De bereikbaarheid van de luchthavenregio dient 
verbeterd te worden, niet alleen door een optimalisatie van de bestaande 
infrastructuur en de uitbreiding van het openbaar vervoeraanbod zoals nu al 
voorzien is in START, maar eveneens door extra investeringen in openbaar 
vervoer, met inbegrip van een tramaanbod en/of lightrailaanbod in die regio, waar 
nodig aangesloten op het Brussels openbaar vervoernetwerk.” 

 
De Vlaamse minister van mobiliteit en openbare werken bevestigt in haar Beleidsnota 
Mobiliteit en Openbare Werken 2009-2014 dat de concrete prioriteiten uit de 
Mobiliteitsvisie 2020 per provincie zullen worden vastgelegd en welke tram- en 
lightrailprojecten er eerst kunnen worden gerealiseerd.  Specifiek voor Vlaams-Brabant 
staat er: “Bij de optimalisatie van de R0 gaan we de mogelijke invoering van 
hoogwaardig openbaar vervoer in de zone rond de R0 bestuderen.” 
 
Op 1 juni 2010 heeft de provincieraad van Vlaams-Brabant zich gebogen over het 
projectplan. Bijna unaniem heeft de provincieraad, op voorstel van de deputatie, een 
motie aangenomen waarin de provincieraad “de Vlaamse regering oproept om het 
projectplan van De Lijn voor de realisatie van de Mobiliteitsvisie 2020 daadwerkelijk uit 
te voeren, gezien de nijpende mobiliteitsproblematiek in de provincie”. 
 
  

                                                   
8 Vlaams Regeerakkoord 2009-2014, p.45: We bepalen op basis van de mobiliteitsvisie 2020 van de Lijn onze 

mobiliteitsvisie en in overleg met het maatschappelijk middenveld bepalen we de concrete prioriteiten per provincie 

waarvoor de voorbereiding kan starten. In het kader van de vertramming van het openbaar vervoer maken we werk 

van tramprojecten in alle Vlaamse provincies maar met onder meer de focus op plaatsen met een groot 

vervoerspotentieel. Daarover zal ook overleg met de NMBS plaatsvinden. We zetten ook in op de verdere uitbouw 

van het snelbusnetwerk. We doen dat alles om meer woonwerkverplaatsingen met het openbaar vervoer te laten 

verlopen. 
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3.6 Overlegstructuur 

Voor het uitwerken van de plannen van de Mobiliteitsvisie 2020 wordt gesteund op een 
overlegstructuur op verschillende niveaus. Het betreft: 
• Klankbordgroep: In deze vergaderingen worden de stakeholders geïnformeerd over 

de voortgang van het MER en de voorafgaande fases in het proces. Dit heeft als 
doel om feedback te ontvangen en het maatschappelijk draagvlak te creëren; 

• Ambtelijke begeleidingsgroep: Deze volgt de voortgang van het MER en bewaakt 
de kwaliteit 

• Intergemeentelijk politiek overleg 
• Stuurgroep: Deze neemt de nodige beslissingen om de plan-MER tot een goed 

einde te brengen. Zij stuurt: 
• Externe communicatie; 
• Manier waarop consultaties van het publiek gebeuren; 
• Welke trajecten onderzocht worden; 
• Welke criteria gebruikt worden. 

 
Onderstaand is de samenstelling van de groepen weergegeven en de data waarop er 
bijeenkomsten geweest zijn. Deze overlegstructuur zal op dezelfde regelmatige en/of 
cruciale tijdsstippen blijven samenkomen gedurende de volledige studie (en dus ook het 
verder verloop van het plan-MER kunnen volgen).  
 

3.6.1 Klankbordgroep 

De klankbordgroep is samengesteld uit: 
 

 ABMV 
 ARP 
 AWV 
 Gemeentebesturen 
 MIVB 
 Mobiel Brussel 
 NMBS-Holding 
 Infrabel 
 NMBS 
 Provinciebesturen 
 TEC 
 Vlaamse bouwmeester 
 MORA 
 GMC Brussel 
 VLC 
 Bral 
 VLM 

 

 ABVV 
 ACLVB 
 ACV 
 ACW 
 FBAA 
 Beci 
 Boerenbond 
 GOMB 
 NSZ 
 Resoc’s 
 TreinTramBus 
 Unizo 
 NSZ 
 VKW 
 VOKA 
 Agoria 
 UCM 

 BAC 
 BBL 
 Dienst Mer 
 Fietsersbond 
 Gezinsbond 
 KUL 
 POM 
 Touring 
 Verkeerplatform 
 Voetgangersbeweging 
 Komimo 
 Natuurpunt 
 Greenpeace 
 VTB / VAB 
 VUB 
 Ligue des familles 
 Vzw De Rand 
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De klankbordgroep is samengekomen op:  
• 9 december 2011; voorstelling plan en methodiek; 
• 6 februari 2012; resultaten trechteringstudie; 
•  8 november 2012; persconferentie plan en kennisgevingsnota. 
 
De gemeentelijke en provinciale mandatarissen zijn apart nog eens samengekomen op: 
• 17 november 2011; voorstelling plan en methodiek 
  

3.6.2 Ambtelijke begeleidingsgroep 

De ambtelijke begeleidingsgroep is samengesteld uit:  
   

 AWV Vlaams-Brabant 
 AWV Antwerpen 
 ABMV 
 RWO/ARP 
 BROH 
 BHG 
 BMV 

 Gemeenten 
 LNE-Dienst Mer  
 Mobiel Brussel 
 MIVB 
 NMBS 

 Provincie Vlaams-Brabant 
 Provincie Antwerpen 
 VLM 

 
De begeleidingsgroep is samengekomen op: 
• 3 oktober 2011 
• 24 oktober 2011 
• 24 november 2011 
• 16 januari 2012 
• 2 maart 2012 
• 31 mei 2012 
• 25 juni 2012 
• 13 september 
• 6 november 2012 
• 27 februari 2013 
 

3.6.3 Stuurgroep 

De stuurgroep is samengesteld uit: 
 

 Provinciebestuur 
 AWV 
 ABMV 
 ARP/RWO 

 Vlaamse bouwmeester 
 Provincie Vlaams-Brabant 
 Mobiel Brussel 
 MIVB 

 

 
De stuurgroep is samengekomen op: 
• 1 september 2011 
• 23 november 2011 
• 13 januari 2012 
• 14 maart 2012 
• 2 juli 2012 
• 18 september 
• 8 maart 2013 
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3.6.4 Intergemeentelijk politiek overleg 

Er heeft een eerste intergemeentelijk politiek overleg plaatsgevonden op 27 februari 
2013 met de burgemeester en schepenen van mobiliteit van de betrokken gemeenten. 
Op 18 april 2013 heeft het intergemeentelijk politiek overleg een tweede keer 
plaatsgevonden. 
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4 ALTERNATIEVENONDERZOEK 

4.1 Figuren 

Figuur 4.1 Haltes voor de tramlijn Jette-Tervuren 
 

4.2 Inleiding 

Er kunnen drie soorten alternatieven onderscheiden worden: 
• Doelstellingsalternatieven; 
• Locatiealternatieven; 
• Inrichtingsalternatieven. 
 
Vooreerst wordt in wat volgt het nulalternatief besproken. Dan wordt voor elk soort van 
bovenstaande soort alternatieven een beschrijving gegeven. In een laatste paragraaf 
wordt aangegeven welke alternatieven uiteindelijk weerhouden worden en verder 
meegenomen worden in het MER. 
  

4.3 Nulalternatief 

Zoals reeds is aangegeven is er in de provincie Vlaams-Brabant een duidelijke behoefte 
aan een versterking en verdere uitbouw van het openbaarvervoersaanbod. Het 
stappenplan Vlaams-Brabant in Beweging (ViB) geeft hieraan invulling en de tramlijn 
Jette - Tervuren vormt hiervan een belangrijk onderdeel – net als de andere drie 
tramlijnen van het ViB. Niet realiseren van deze tramlijn(en) betekent dat de huidige 
openbaar vervoersontsluiting van Vlaams-Brabant erop achteruit gaat ten gevolge van 
de congestie in het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel: de files van, naar, rond en 
in Brussel. Het aanbieden van kwalitatief en snel openbaar vervoer is nochtans 
noodzakelijk om een concurrentieel alternatief voor de minder milieuvriendelijke auto te 
kunnen aanbieden. Het nulalternatief is dan ook geen wenselijk alternatief en wordt als 
dusdanig niet weerhouden. 
 

4.4 Doelstellingsalternatieven 

De visie van De Lijn (Mobiliteitsvisie 2020) beperkt zich niet tot het stedelijke en 
regionale niveau. De Lijn wenst samen met de nationale openbaar vervoersaanbieder 
NMBS een complementair en kwaliteitsvol interregionaal vervoer uit te bouwen. Om op 
dit schaalniveau kwaliteitsvol openbaar vervoer te kunnen aanbieden dat de openbaar-
vervoergebruiker weet aan te spreken, is een geïntegreerde aanpak noodzakelijk. Dit 
impliceert investeringen zowel ter verbetering van het bovenliggende gewestelijk en 
nationaal vervoer alsook een verdere uitbouw van het onderliggende regionale 
streekvervoer, het (voor)stedelijk en landelijk vervoer. Onderlinge wisselwerking en 
interactie tussen deze schaalniveaus dient te worden gegarandeerd door middel van 
een stipte dienstverlening en goed uitgewerkte knooppunten. 
 
Alternatieven om de doelstelling te bereiken betreffen: 
• Per bus 
• Per regionale of sneltram 
• Per lighttrain 
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4.4.1 Per bus 

Een openbare bus is een geschikt vervoersmiddel voor lokale verbindingen die 
verschillende dorpen met elkaar verbindt en de dorpen met de steden. De bus is zeer 
wendbaar en kan ook kleinere wegen gebruiken om passagiers op te pikken. Daarnaast 
wordt een bus ook ingezet op trajecten die een beperkt reigzigerspotentieel hebben. Op 
die trajecten kunnen ze optimaal ingezet worden en kan gebruik gemaakt worden van 
hun volledige capaciteit. Voor die trajecten en verbindingen kan geen tram gebruikt 
worden omdat de ruimte-inname dit meestal niet toelaat en er een overcapaciteit is op 
de tram waardoor die veel energie zou verbruiken en slechts een fractie van zijn totale 
vervoerscapaciteit zou gebruiken. 
 
Aangezien het doel van de verbindingen die in dit MER besproken worden, is om een 
regionale verbinding te voorzien, wordt in onderstaande paragrafen de mogelijkheden 
van een (snel)tram aangegeven in vergelijking met een bus, die beter geschikt is voor 
de lokale verbindingen. 
 
Vooreerst heeft een (snel)tram een grotere capaciteit dan een bus en kan m.a.w. meer 
reizigers tegelijkertijd vervoeren. Daarom wordt de (snel)tram ingezet op drukke 
hoofdverbindingen, want dáár zijn veel reizigers te vervoeren. Door voor die drukke 
verbindingen (snel)trams te gebruiken en voor kalmere verbindingen de kleinere bus, 
kunnen beide met dezelfde frequentie rijden. Bij een goede aanleg van de trambaan is 
het comfort voor de (snel)tramreizigers, zelfs op de staanplaatsen, gunstiger dan bij de 
bus. 
 
Een (snel)tram is door de hogere maximumsnelheid dan de bus een sneller alternatief in 
gebieden met grotere afstanden tot de vervoersgebiedskern. De zorgvuldige inpassing 
die een (snel)tramroute behoeft in stedelijke situaties, is vrijwel overal reden om de 
omgevingskwaliteit en de weginrichting aanmerkelijk te verbeteren en te optimaliseren. 
Een railsysteem is onmiskenbaar zichtbaar en herkenbaar, ook voor de gebruiker die de 
plaatselijke situatie minder goed kent. 
 
Een (snel)tram is, veel meer dan een bus, reden om doorstroming bij verkeerslichten 
voor het openbaar vervoer maximaal te verbeteren. Aanvullend hierop is het feit dat er 
over het (snel)tramtracé veelal geen medegebruik is van autoverkeer en dat de 
(snel)tram dus de enige gebruiker is van het tracé. Hierdoor heeft de (snel)tram een 
voordeel door het kunnen garanderen van zowel snelle als stipte verbindingen. Zelfs 
indien over de volledige lengte van het tracé een vrije busbaan aangelegd zou worden, 
kan een (snel)tram deze afstand sneller afleggen door de hogere veilige 
exploitatiesnelheid die een (snel)tram heeft in vergelijking met een snelbus. Een 
(snel)tram kan eenzelfde tracé dus steeds sneller en stipter afleggen dan een snelbus.  
 
Door de zorg waarmee de inpassing van een trambaan in vooral de bebouwde 
omgeving wordt uitgevoerd (vnl door zoveel mogelijk scheiding van ander verkeer en 
door een prioritaire doorgang bij de verkeerslichten), kan een strakke dienstregeling 
worden aangehouden met een garantie dat de gepubliceerde rijtijden gehaald worden. 
Het plan moet het enerzijds hebben van korte reistijden en anderzijds van vlot 
overstappen op knooppunten. 
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Als bijkomend voordeel ten opzichte van bussen geldt de beperktere milieu-impact. Een 
tram heeft minder rolweerstand (ijzer op ijzer) waardoor hij netto minder verbruikt. 
Doordat de (snel)tram elektrisch aangedreven wordt, draagt deze op de locaties met 
potentiële problemen van luchtkwaliteit, trillingen en geluid niet bij aan het eventueel 
overschrijden van kwaliteitsnormen. Doordat De Lijn bovendien voor 100% met groene 
stroom rijdt wordt ook de uitstoot van broeikasgassen sterk gereduceerd. 
 
Samenvattend wordt de keuze voor de aanleg van (snel)tramverbindingen ter 
versterking van een kwaliteitsvol openbaar vervoer gemotiveerd door: 
• korte reistijden om knooppuntennetwerk te kunnen realiseren 
• hoge regelmaat door optimale doorstroming in eigen bedding 
• hoog comfort, hoge capaciteit, veel zitplaatsen 
• hoogwaardig imago en aantrekking, ook op automobilist 
• milieuvriendelijk 
 

4.4.2 Sneltram en regionale tram 

 
Intermezzo 
Om de gemiddelde snelheid van een sneltram te halen, zijn er verschillende 
mogelijkheden: 
• Men plant haltes in op redelijke afstand van elkaar zodat tussen de haltes de 

maximale snelheid kan gehaald worden.   
• Men heeft een lang traject waarop geen haltes ingeplant worden en daarna 

(bijvoorbeeld ter hoogte van woonkernen) stopt men verschillende keren kort op 
elkaar. Op het lange traject waar geen haltes ingeplant zijn, kan de maximale 
snelheid gehaald worden. In de woonkernen zal de snelheid sterk dalen. 

 
Voor beide voorbeelden is het mogelijk dat de gemiddelde snelheid over het volledige 
traject gelijk is en dus in beide gevallen kan gesproken worden van een sneltram. Indien 
de gemiddelde halteafstand kleiner wordt of indien ook op een lang traject verschillende 
haltes ingeplant worden, zal de gemiddelde snelheid over het volledige traject dalen. 
Afhankelijk van de snelheid die dan nog gehaald wordt, wordt gesproken van een 
regionale tram. 
 

“Lighttrain: Voorstedelijke treinen in en rond sterk 

verstedelijkte gebieden. Dit is een spoorgebonden 

exploitatie die maximaal gebruik maakt van bestaande 

sporen. Door het specifiek aangepaste materieel kan 

lighttrain sneller optrekken en afremmen dan de stoptrein en 

kan lokaal van de huidige sporen worden afgeweken om de 

stedelijke gebieden beter te kunnen bedienen. Dit zal echter 

steeds in een afzonderlijke bedding gebeuren: mengen met 

overig verkeer is onmogelijk. Gemiddelde snelheid: 50 

km/u.” 
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“Sneltram: Snelle, spoorgebonden exploitatie, hoofdzakelijk 

op eigen bedding, op (inter)regionaal niveau ter bediening 

van zowel verstedelijkte gebieden als buitengebieden. De 

sneltrams interfereren niet of nauwelijks met bestaande 

spoorinfrastructuur en stoppen in de verstedelijkte gebieden 

aan de belangrijkste attractiepolen maar kunnen ook op het 

klassieke stadstramnet en gemengd met het overige verkeer 

rijden. Buiten de verstedelijkte gebieden stoppen sneltrams 

in iedere (grotere) kern of deelgemeente aan de   

belangrijkste haltes. Gemiddelde snelheid: 50 km/u.” 

“Regionale tram:Spoorgebonden exploitatie die onder het 

streekvervoer valt,lokaal verstedelijkte gebieden ontsluit 

maar ook “doorstoot” in buitengebied. De regionale tram rijdt 

maximaal op eigen bedding maar kan lokaal gemengd met 

het overige verkeer rijden en stopt aan de meeste haltes. 

Gemiddelde snelheid: 35 km/u.”  

 
 
Een sneltram is een snelle, spoorgebonden exploitatie, hoofdzakelijk op eigen bedding, 
op (inter)regionaal niveau ter bediening van zowel verstedelijkte gebieden als 
buitengebieden. De sneltrams interfereren niet of nauwelijks met bestaande 
spoorinfrastructuur en stoppen in de verstedelijkte gebieden aan belangrijkste 
attractiepolen. Buiten de verstedelijkte gebieden stoppen sneltrams in iedere (grotere) 
kern of deelgemeente aan de belangrijkste haltes. Gemiddelde nagestreefde snelheid: 
50 km/u. Door de hoge haltedichtheid in Brussel valt deze snelheid, over het volledige 
tracé (Jette - Tervuren), terug naar 35 km/u. 
 
Een regionale tram is een spoorgebonden exploitatie die onder het streekvervoer valt en 
lokaal verstedelijkte gebieden ontsluit. De regionale tram rijdt maximaal op eigen 
bedding maar kan lokaal gemengd met het overige verkeer rijden en stopt aan de 
meeste haltes. Gemiddelde snelheid: 35 km/u. Voor de lijn Jette- Tervuren zal een 
regionale tram worden ingezet. 
 
De voornaamste verschillen tussen beide zijn: 
• Een sneltram heeft een hogere topsnelheid (max. 100 km/u) dan een regionale 

tram (max. 70 km/u). Een regionale tram is te vergelijken met bestaande 
tramsystemen in België, zoals de kusttram. De sneltram is in principe beter geschikt 
voor trajecten waar de snelheid primeert. 

• Een sneltram vereist een seinbeveiliging op die tracédelen waar 100km/u gehaald 
wordt. Deze is duurder in investering. Deze trams kunnen op die snelle tracédelen 
niet gecombineerd worden met “tragere” trams waarin de chauffeurs op zicht rijden. 

• Omwille van de hogere snelheid en de seinbeveiliging moet de bedding van een 
sneltram beter  worden afgesloten en moeten overwegen bij voorkeur met 
slagbomen beveiligd zijn. In de bebouwde kom op hoge snelheid rijden is dan ook 
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nagenoeg onmogelijk. Anderzijds tracht De Lijn ook “tragere” tramlijnen zoveel 
mogelijk af te sluiten om de veiligheidsrisico’s maximaal te beperken. 

• Om de hogere snelheid van een sneltram te laten renderen is een beperkingvan het 
aantal haltes vereist. Deze liggen tot ca. 5 kilometer van elkaar verwijderd. Dit kan 
het vervoerpotentieel reduceren. Indien de ruimtelijke spreiding systematisch een 
kleinere halte-afstand vereist, wordt beter voor een regionale tramlijn gekozen. 
Anderzijds zijn er grenzen aan de lengte van “klassiekere” tramtracés: reizigers zijn 
niet geneigd meer dan een uur op een tram te zitten die bij wijze van spreken op 
elke hoek stopt. 

 
Voor de lijn Jette-Tervuren is het niet haalbaar om sneltrams in te zetten. De 
omgeving is immers te verstedelijkt om hoge snelheden op een veilige manier te 
kunnen realiseren.  

 
4.4.3 Lighttrain 

In deze paragraaf wordt ingezoomd op het verschil tussen (snel)tram en trein of 
lighttrain. 
 
De kracht van treinexploitatie schuilt in de grootte en de snelheid van dit type van 
openbaar vervoer. Treinen worden voornamelijk ingezet voor zeer grote 
reizigersstromen. Daarin is de trein onklopbaar. Voor de grootteorde van verwachtte 
reizigersstromen op de openbaarvervoersrelatie die deze kennisgeving onderzoekt is 
een trein echter een “overkill”. Bovendien zijn aan de trein qua rollend materieel, 
exploitatie en infrastructuur een aantal strikte randvoorwaarden verbonden om dit op 
een veilige manier mogelijk te maken:  
 
Treinen vragen een tweemansexploitatie. 
• de VVSI (VeiligheidsVoorschrifen betreffende de Exploitatie van de 

SpoorwegInfrastructuur van Infrabel, directie Toegang tot het Net) legt minstens 
een tweemansbediening op (machinist + minstens één treinbegeleider). Dit heeft 
louter te maken met de grootte van het voertuig, waardoor voor de machinist het 
overzicht bij het sluiten van de deuren bijvoorbeeld niet gegarandeerd kan worden. 
Ook de gap en step (opening en drempel tussen perron en voertuig) liggen hoger 
dan voor een tram mogelijk is. De tweepersoonsbediening is dus vooral ingegeven 
door bezorgdheid voor de fysieke veiligheid van de reiziger, maar de 
personeelskost ligt hierdoor per treinkilometer hoger. Voor grote reizigersstromen is 
dat uiteraard verantwoord, voor kleinere reizigersstromen telt dit echter door. 

• trams worden bediend door één persoon (chauffeur) met sporadische inzet van 
controleurs voor ticketcontrole en sociale veiligheid. De fysieke veiligheid van de 
klant kan door de chauffeur zelf gegarandeerd worden. 

 
Treinen zijn groot. Ideaal om een groot aantal reizigers te vervoeren, maar hierdoor 
zijn ze moeilijker inpasbaar in de relatief dichtbebouwde context die Vlaams Brabant 
(en zeker Brussel) reeds kent 

• Treinen zijn lang. De vaste elementen van een trein (wagons, locomotieven) zijn 20 
tot 25m lang. De gehanteerde minimale bochtstralen zijn bijgevolg van een geheel 
andere grootte-orde dan die van een gelede tram (minimale bochtstraal trein 150m 
versus 30m voor de tram). Op hogere snelheid maakt dit niet veel uit (de 
middelpuntvliedende kracht is in beide voertuigen hetzelfde) maar de korte geleding 
van trams laat toe ze bij lagere snelheden beter in het stratenpatroon te integreren. 
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• Treinen zijn hoog.  
• De botsvastheid van een trein ligt veel hoger. Dit is noodzakelijk om de veiligheid 

van de reiziger bij de meestal hogere beoogde en gerealiseerde snelheid te 
garanderen.   

• De massa die deze botsvastheid moet garanderen (zwaardere frames) resulteert 
echter in een lagere optreksnelheid en remcurve, wat bij grotere haltedichtheden in 
dichter bebouwde omgevingen eerder nadelig werkt. (Bovendien ligt het vermogen 
en verbruik van de trein dan ook hoger, waardoor de energiekost per 
reizigerskilometer hoger ligt.) 

• De dimensionering en vereiste performantie van remsystemen zijn exponentiëel 
evenredig met de massa en snelheid van het voertuig. Hierdoor is het realiseren 
van een “lagevloer” voor een trein onmogelijk. De instaphoogte ligt dan ook hoger 
(+-80 cm) dan bij een tram (30 tot 35cm). Het inpassen van perrons voor de tram in 
de bebouwde omgeving vraagt al de nodige creativiteit en fijngevoeligheid voor het 
publieke domein. Voor de platformhoogte van een trein is dit eenvoudigweg 
onhaalbaar. 

• Mede omwille van die veiligheidsredenen en botsvaste vormgeving van treinen zit 
de machinist van de trein hoog aan een klein raam. Bijgevolg heeft hij geen zicht op 
de onmiddellijke omgeving. Hierdoor vraagt een trein een geheel afgescheiden en 
beveiligde bedding, ook in de bebouwde omgeving. Alleen zo kan de veiligheid 
gegarandeerd worden (geen zicht op eventueel dichtbijstaande voetgangers bvb. 
Vandaar dat het betreden van de bedding in stations verboden is.)  

• Een tramchauffeur heeft een nagenoeg 360° kijk op z’n omgeving (alleen 
achteruitrijden mag niet zonder begeleiding.) 

• Treinen zijn breed (3m15). Te breed om op de openbare weg ingezet te worden. De 
maximale breedte van motorvoertuigen is volgens het verkeersreglement 2m55. 
Voor spoorgebonden voertuigen kan dit iets meer zijn omdat ze geleid in de sporen 
rijden (en minder dan een vrachtwagen bijvoorbeeld van de koers afwijken). 
Sneltrams zijn bvb tot 2m65 breed. Normale moderne stadstrams vallen met hun 
2m30 of 2m40 breedte helemaal binnen de marge. Voor het binnenrijden van 
Brussel en het inpassen in of nabij de kernen rond Brussel zijn de mogelijkheden 
voor treinen dan ook beperkt. Hierdoor vragen heel veel vervoersrelaties nog een 
bijkomende overstap, terwijl trams in de stad (aan lagere snelheid) een meer 
directe bediening mogelijk maken. Het is juist vanuit deze optiek dat de introductie 
van sneltrams in de ons omringende landen zo’n opmars kent. Op hoge(re) 
snelheid “door den buiten”, licht en ingepast zonder overstap in de stad. 

 
Bovenstaande argumenten tonen aan dat de trein of lighttrain niet het geschikte 
vervoermiddel is om de doelstellingen van het voorgenomen plan uit te voeren. 
 

4.4.4 Conclusie doelstellingsalternatieven 

In het MER zal enkel de regionale tram meegenomen worden. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 26 - 23 augustus 2013 

 

4.5 Locatiealternatieven 

Naast het MER wordt eveneens een tracéstudie opgesteld. Deze tracéstudie bestaat uit 
verschillende onderdelen, waarbij uitgegaan wordt van een verdere verfijning 
(trechtering) naar het uiteindelijk aantal alternatieven dat in dit MER besproken is. Een 
uitgebreide beschrijving van de methodiek en de verschillende fasen die in de 
tracéstudie aan bod gekomen zijn, is opgenomen in hoofdstuk 5. Een beschrijving van 
de uiteindelijk geselecteerde locatie-alterntaieven is opgenomen in hoofdstuk 6. 
 

4.6 Inrichtingsalternatieven 

Er kunnen verschillende inrichtingsalternatieven gedefinieerd worden.  
 

4.6.1 Snelheid 

Zoals reeds besproken in paragraaf 4.4.2, is voor de tramlijn Jette-Tervuren het niet 
mogelijk om te werken met sneltrams en worden enkel regionale trams weerhouden als 
alternatief. 
 

4.6.2 Haltes  

Het onderzoek naar de haltes gebeurde in de tracéstudie. De haltes zijn mee 
weergegeven op de figuren van de locatie-alternatieven (zoals beschreven wordt in 
hoofdstuk 7 Hier is een onderscheid te maken tussen vaste haltes enerzijds en 
mogelijke haltes anderzijds. 
• Vaste haltes worden als definitief beschouwd; 
• Voor mogelijke haltes is de keuze van de halte nog niet definitief bepaald. 

 
Vaste haltes zijn haltes die zeker zullen opgenomen worden als stopplaats op het 
alternatief. Mogelijke haltes zullen misschien opgenomen worden als stopplaats. Dit zal 
afhangen van de reistijd, het potentieel, het draagvlak door de gemeente. Voor deze 
laatste haltes is het mogelijk dat op een bepaald traject geen enkele halte zal gebruikt 
worden als stopplaats of dat alle mogelijke haltes zullen gebruikt worden. In het MER 
wordt van beide haltes (mogelijke en vaste) de effecten besproken. 
 
Aspecten die bij de inrichting van haltes meegenomen kunnen worden zijn o.a.  
• Schuilhuisje 
• Fietsenstalling 
• Verlichting 
• Oversteekmogelijkheden 
• Afscheidingssysteem van weg en/of trambaan 
• Park and ride 
 
De plan-MER onderzoekt de noodzaak van deze laatste twee aspecten. Hierbij worden, 
rekening houdend met de effecten op mens (mobiliteit), aanbevelingen gedaan binnen 
de discipline Mens of en bij welke haltes deze aspecten noodzakelijk zijn (zie paragraaf 
14.9). De effecten aan de haltes waar deze aspecten aanbevolen worden, worden 
doorgegeven aan de andere disciplines. In deze disciplines wordt aangeduid waar deze 
inrichtingen niet wenselijk zijn. De beoordeling van de haltes is per discipline in aparte 
tabellen uitgevoerd. Ook inrichtingen die bij de haltes horen zoals Park and ride zijn 
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daar beoordeeld. Er wordt niet verwacht dat de effecten voor eindhaltes en andere 
haltes verschillend zullen zijn. 
 

4.7 Conclusie alternatievenonderzoek 

Het nulalternatief wordt niet weerhouden.  
 
Van de doelstellings- en inrichtingsalternatieven voor deze tramlijn wordt enkel het 
regionale-tram-regime weerhouden. 
 
De locatie-alternatieven worden besproken in hoofdstuk7. 
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5 METHODE VOOR DE TOTSTANDKOMING EN DE EVALUATIE VA N DE 
TRACÉALTERNATIEVEN 

5.1 Figuren en bijlagen 

Figuur 5.1a Knelpuntenonderzoek: Type-secties verbindingsweg 
Figuur 5.1b Knelpuntenonderzoek: Type-secties bebouwde kom (dubbele rijrichting) 
Figuur 5.1c Knelpuntenonderzoek: Type-secties bebouwde kom (enkele rijrichting) 
Figuur 5.1d Knelpuntenonderzoek: Type-secties bebouwde kom (gemengd verkeer) 
Figuur 5.1e Knelpuntenonderzoek: Type-secties open ruimte + fietspad 
 
Bijlage 5.1:  Tracé-studie (Buur, 2013) 
 

5.2 Inleiding 

Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak van de tracéstudie, die resulteerde in de definitie van 
de tracé-alternatieven. In het zesde hoofdstuk worden de resultaten van de 
opeenvolgende stappen in de tracéstudie beschreven. Het zevende hoofdstuk stelt de 
verschillende tracé-alternatieven (locatie-alternatieven) voor die in de plan-MER 
onderzocht worden. 
 

5.3 Situering 

5.3.1 Relatie tussen tracéstudie en plan-MER 

In deze plan-MER worden verschillende tracé-alternatieven (locatie-alternatieven) voor 
de tramlijn onderzocht. Deze alternatieven werden gedefinieerd in de tracéstudie, die 
parallel aan de plan-MERstudie werd doorlopen. Beide studies vertonen een sterke 
wisselwerking, zoals onderstaand schema illustreert.  
 
In de tracéstudie werden eerst, aan de hand van een trechteringstudie en een 
knelpuntenonderzoek, de grote opties voor de tramlijn verkend. Op basis van deze 
verkenning werd in de kennisgevingsnota voor de plan-MER een zoekzone 
gedefinieerd. Die bakende het gebied af waarbinnen in de tracéstudie verder onderzoek 
moest gebeuren naar de inpasbaarheid van de tramlijn. Dit onderzoek leidde tot de 
definitie van verschillende tracé-alternatieven. De aanpak van deze stappen wordt in dit 
hoofdstuk beschreven. De tracéstudie is toegevoegd in bijlage 5.1. 
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Deze tracé-alternatieven werden in de tracéstudie geëvalueerd op basis van een multi-
criteria evaluatiemethode, die verder in dit hoofdstuk wordt toegelicht. Alle plausibele 
alternatieven, die redelijkerwijze in overweging moesten genomen worden, werden 
weerhouden voor onderzoek naar de milieu-effecten in de plan-MER.  
 
Parallel aan de plan-MER, werden in de tracéstudie de sterkten en de zwakten van de 
verschillende alternatieven met elkaar vergeleken. Dit leidde tot een finale beoordeling 
van de verschillende alternatieven en de selectie van de meest beloftevolle tracés.  
 

5.3.2 Bepaling van het voorkeurtracé 

Het onderzoek naar de milieu-effecten in de plan-MER en de beoordeling van de tracé-
alternatieven in de tracéstudie, zal worden aangevuld met een maatschappelijke-kosten-
baten-analyse van de beloftevolle tracés.  
 
Daarnaast wordt ook het draagvlak afgetoetst dat rond de verschillende tracé-
alternatieven bij de lokale overheden kan worden opgebouwd. Met de MIVB wordt 
besproken hoe de voorgestelde tracé-alternatieven in het hoofdstedelijk OV-netwerk 
kunnen worden ingepast.   
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De drie evaluaties, de conclusies met betrekking tot het maatschappelijk draagvlak en 
het resultaat van de besprekingen met de MIVB, vormen een globaal inzicht op basis 
waarvan De Lijn, in samenspraak met de betrokken actoren in de diverse 
overlegorganen, uiteindelijk een voorkeurtracé zal selecteren. Dit voorkeurtracé zal 
worden voorgedragen aan de Vlaamse Regering. 
 

 
 
In een eerste deel van de tracéstudie werd het kader gedefinieerd waarbinnen de tracé-
alternatieven voor de plan-MER tot stand komen. Het ruimtelijk kader voor de plan-MER 
werd uitgebreid beschreven in het trechteringrapport en de kennisgevingsnota, en wordt 
in het volgende hoofdstuk samengevat. 
 

5.4 Totstandkoming van de tracé-alternatieven 

In een eerste deel van de tracéstudie werd het kader gedefinieerd waarbinnen de tracé-
alternatieven voor de planMER tot stand komen. Het ruimtelijk kader voor de planMER 
werd uitgebreid beschreven in het trechteringrapport en de kennisgevingsnota, en wordt 
in het volgende hoofdstuk samengevat. 
 

5.4.1 Bepaling van de doelstellingen en de randvoorwaarden 

Als eerste stap in de tracéstudie werden de doelstellingen voor het project 
aangescherpt. Via verschillende besprekingen met De Lijn werd de strategische 
basisdoelstelling voor het project op punt gesteld, zoals toegelicht in een vorig 
hoofdstuk.  
Daarnaast werden gaandeweg de randvoorwaarden inzake infrastructuur en exploitatie 
voor de tramlijn in kaart gebracht. De randvoorwaarden die als basis voor de tracéstudie 
werden gehanteerd, zijn eveneens toegelicht in een vorig hoofdstuk.  
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5.4.2 Analyse van het studiegebied 

Aan het begin van de tracestudie werd een analyse gemaakt van het studiegebied voor 
de nieuwe tramlijn. Zowel de gebieden die voor bediening door de tramlijn in 
aanmerking komen (woonkernen, tewerkstellingszones, andere attractiepolen) als 
gebieden die door de tramlijn bij voorkeur te mijden zijn (kwetsbare ecotopen en 
landschappen) werden in kaart gebracht. Ook de bestaande weg- en railinfrastructuur 
werd geanalyseerd.  
 
Op basis van de beschikbare herkomst-bestemmingsgegevens werd een analyse 
gemaakt van de voornaamste vervoerstromen binnen het studiegebied.  
 

5.4.3 Trechteringstudie 

De kennis over de potentieel te bedienen en te mijden gebieden, in combinatie met de 
inzichten in de vervoerstromen, vormden de basis voor een eerste ontwerpend 
onderzoek op mesoschaal naar verschillende mogelijke tracé-alternatieven. 
Stapsgewijze verfijning van dit ontwerpend onderzoek leidde uiteindelijk tot  de definitie 
van een aantal tracé-alternatieven. Voor elk alternatief dienden zich ook een aantal 
mogelijke varianten aan. 
 
De onderscheiden tracé-alternatieven werden geëvalueerd volgens twaalf criteria: de 
complexiteit van de infrastructuur, de reistijd over het tracé, de nabijheid van 
productoren en attractoren, de verknoping met het wegverkeer en het openbaar vervoer, 
het ruimtebeslag en de hinder voor relaties van de mens, de vrijwaring van natuur en 
landschap, het ontwikkelingspotentieel en de dynamiek. Deze evaluatiemethode was in 
grote lijnen gelijkaardig aan de evaluatiemethode die verder wordt beschreven voor de 
beoordeling van de alternatieven in de plan-MER.  
 
Op basis van deze multi-criteria evaluatie werd in maart 2012 voor elk alternatief beslist 
of het al dan niet weerhouden kon worden voor verdere uitwerking in de tracéstudie en 
eventuele opname in de plan-MER-studie. De niet-weerhouden alternatieven werden 
terzijde geschoven in het verder onderzoek.  
 
Rondom de weerhouden hoofdalternatieven en hun mogelijke varianten werd na de 
trechteringstudie een eerste, indicatieve versie van een plan-MER-zoekgebied 
afgebakend waarbinnen de tracémogelijkheden verder zouden worden onderzocht. De 
stuurgroep besliste in maart 2012 om dit ruime plan-MER-zoekgebied verder te verfijnen 
in functie van de opmaak van de kennisgevingsnota en de plan-MERstudie. 
 

5.4.4 Knelpuntenonderzoek 

De in de trechteringstudie weerhouden tracé-alternatieven werden, samen met hun 
mogelijke varianten, verder geëvalueerd in een knelpuntenonderzoek (april tot juli 2012). 
Dit onderzoek moest nagaan of zich op micro-schaalniveau problemen voordeden die 
de haalbaarheid van de weerhouden tracés (en hun varianten) in het gedrang zouden 
brengen.  
 
In functie van het knelpuntenonderzoek werden, voor verschillende soorten 
omgevingen, type-secties uitgewerkt als toetskader voor de afweging van de ruimtelijke 
inpasbaarheid.  



 
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 32 - 23 augustus 2013 

 

Uit dit knelpuntenonderzoek ontstond een beeld van welke problemen overwonnen 
moesten worden om de tramlijn (ruimtelijk) te kunnen inpassen (onteigeningen, nieuwe 
of aan te passen kunstwerken, interferentie met kwetsbare ecotopen, gemengde 
beddingen, …). Waar mogelijk werden de onderzochte tracé-varianten verfijnd of 
aangepast om aan deze problemen te verhelpen. Waar deze problemen onoverkomelijk 
bleken, werden de onderzochte tracé-varianten geschrapt. 
 

5.4.5 Definitie van typesecties 

Waar mogelijk wordt de tram gebundeld met bestaande infrastructuur. Deze strategie 
laat toe om bestaande ontwikkelingen zo goed mogelijk te bedienen, om onteigeningen 
zoveel mogelijk te beperken en om verdere versnippering van de open ruimte zoveel 
mogelijk te vermijden. 
 
Een  belangrijk element in de knelpuntenanalyse was de evaluatie of de (potentieel) 
beschikbare ruimte volstaat om de bundeling van de tram met bestaande infrastructuur 
mogelijk te maken. Om de doorstroming van de tram te kunnen garanderen, moet 
uitgegaan worden van een maximale beschikbaarheid van een eigen bedding 
(eventueel te delen met andere vormen van collectief vervoer).  
 
Gezien de omvang van de te onderzoeken varianten, was het niet mogelijk om voor elke 
variant deze evaluatie te baseren op een concreet voorstel van ruimtelijke inpassing. 
Daarom werden typesecties uitgewerkt voor de combinatie van een tramlijn met 
verschillende soorten infrastructuren: verbindingswegen buiten en binnen de bebouwde 
omgeving, straten met lokaal verkeer, woonerven en openruimtetracés. 
 
Voor deze verschillende soorten infrastructuren werden meerdere typesecties 
uitgewerkt: 

• Een minimale sectie, gebaseerd op de ruimte die strikt minimaal nodig is 
volgens bouwkundige en verkeerskundige randvoorwaarden. Deze sectie wordt 
beschouwd als een terugvalscenario dat lokaal kan worden toegepast in 
specifieke omstandigheden, maar is geen oplossing die over een grotere 
afstand kan uitgerold worden. 

• Een basissectie, gebaseerd op de ruimte die minimaal nodig is om de 
infrastructuur over een grotere afstand behoorlijk te laten functioneren ten 
behoeve van de verschillende gebruikers. Deze sectie wordt beschouwd als 
basis om de tram systematisch binnen het (desnoods te verbreden) gabariet van 
bestaande infrastructuur te kunnen inpassen. 

• Een ideale sectie, gebaseerd op de ruimte die idealiter nodig is om de 
verschillende gebruikers van de infrastructuur optimaal te ontvangen. Deze 
sectie kan binnen de bestaande bebouwde omgeving slechts zelden 
gerealiseerd worden. Ze functioneert vooral als referentie bij de eventuele 
verbreding van bestaande infrastructuren of bij de tracébepaling van volledig 
nieuwe infrastructuren.  

 
Deze typesecties werden toegevoegd als bijlage. 
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Vanzelfsprekend zijn deze typesecties niet geschikt als concreet ontwerp voor een 
specifieke context. Bij het onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van de tram binnen 
een concrete situatie, zullen locatiespecifieke secties worden uitgewerkt die rekening 
houden met de lokale omstandigheden: beschikbare breedte tussen rooilijnen en 
gebouwen, behoefte aan bijkomend programma (haltes, parkeerplaatsen, 
voorsorteerstroken, …), integratie van bestaande of nieuwe landschapselementen 
(bomenrijen, grachten, …), kruispuntoplossingen, enzovoort. 
 

5.4.6 Definitie van de plan-MER-zoekzone 

Op basis van de weerhouden tracévarianten werd een zoekgebied afgebakend naar 
aanleiding van de kennisgevingsnota voor de plan-MER, waarbinnen de tracéstudie zou 
verder zoeken naar de plausibele tracé-alternatieven. Dit zoekgebied werd zoveel 
mogelijk beperkt, zonder de mogelijkheden inzake ruimtelijke inpassing te 
hypothekeren. De zoekzone bestond uit een combinatie van:  

• Bestaande infrastructuren waarmee de tramlijn potentieel zou kunnen bundelen, 
eventueel mits verbreding van het bestaand gabariet van deze infrastructuur; 

• Grotere gebieden waarin een tracé moest gezocht worden dat niet noodzakelijk 
bundelt met bestaande infrastructuur. De afbakening van deze gebieden werd 
bepaald op basis van fysieke elementen die grensstellend werken voor de 
eventuele inpassing van de tramlijn.  

 
Deze zoekzone werd, samen met een beschrijving van zijn samenstellende delen, 
opgenomen in de kennisgevingsnota voor de plan-MER en publiek ter inzage gelegd.  
 

5.4.7 Latere aanpassingen van de plan-MER-zoekzone 

De ontvangen opmerkingen op de kennisgevingsnota werden door de dienstMER 
verwerkt in een richtlijnennota voor de verdere uitwerking van de plan-MER. Enkele 
opmerkingen hebben aanleiding gegeven tot de uitbreiding van de zoekzone, zodanig 
dat bepaalde tracévarianten toch nog verder konden onderzocht worden ter 
voorbereiding van de plan-MER. 
 

5.5 Definitie van de tracé-alternatieven 

In een tweede stap van de tracéstudie werden binnen het eerder afgebakende kader de 
tracé-alternatieven voor de tramlijn gedefinieerd.  
 

5.5.1 Ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke inpassing 

De zoekzone vormt de ruimtelijke afbakening van het gebied waarbinnen via verder 
onderzoek verschillende tracé-alternatieven zullen worden opgebouwd. De mogelijke 
varianten die na het knelpuntenonderzoek weerhouden werden, hebben vorm gegeven 
aan de zoekzone. Zij worden nu ingezet als het startpunt voor verder ontwerpend 
onderzoek naar de ruimtelijke inpassing van de nieuwe traminfrastructuur.  
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Via ontwerpend onderzoek wordt de ruimtelijke inpassing van deze varianten iteratief 
verfijnd. De varianten die blijkens dit onderzoek fundamentele tekortkomingen bleken te 
vertonen (niet haalbaar of niet beantwoordend aan de doelstellingen en 
uitgangspunten), werden geschrapt. Het onderzoek bracht anderzijds ook nieuwe 
opportuniteiten naar boven, die leidden tot de identificatie van nieuwe varianten binnen 
de zoekzone van het plan-MER.  
 
Zo resulteerde dit onderzoek uiteindelijk in een geoptimaliseerde set van mogelijke 
tracécomponenten. 
 

5.5.2 Opdeling in deeltracés 

Deze mogelijke tracécomponenten vormen de bouwstenen waaruit een volledig 
tramtracé kan worden samengesteld, door de  aaneenschakeling  van  opeenvolgende 
compenten tussen het start- en eindpunt van de tramlijn. Gezien het groot aantal 
mogelijke componenten, kunnen er in theorie een zéér groot aantal mogelijke 
tramtracés geconstrueerd worden. Dit dreigt de evaluatie en de vergelijking van de 
tracé-altenratieven zeer complex en onoverzichtelijk te maken. 
 
Om deze complexiteit beheersbaar te houden, wordt het volledige tracé opgedeeld in 
een aantal deeltracés. De afbakening van deze deeltracés is zodanig gekozen, dat voor 
elk deeltracé verschillende tracé-alternatieven volgens een intern consistente logica 
kunnen worden opgebouwd.  
 
Als een bepaalde locatie zeker moet worden bediend door de tramlijn, vormt deze in de 
praktijk meestal een knooppunt tussen twee opeenvolgende deeltracés. Waar de 
aansluiting tussen twee opeenvolgende deeltracés niet tot één punt kan worden 
teruggebracht, blijven een beperkt aantal verschillende aansluitingen mogelijk. 
 
Binnen elk deeltracé zullen de verschillende alternatieven, meestal drie tot zes stuks, 
geëvalueerd worden. De evaluatie, vergelijking en beoordeling van de deeltracés is door 
het beperkte aantal alternatieven en de beperkte lengte van het deeltracé wél 
bevattelijk.  

 
Een volledige tramlijn kan nu gedefinieerd worden als de aaneenschakeling van 
opeenvolgende tracé-alternatieven. De opdeling in deeltracés vermindert het aantal 
trecémogelijkheden niet. Er blijven in principe immers nog steeds heel veel combinaties 
mogelijk: 3 alternatieven voor A x 2 alternatieven voor B x 3 alternatieven voor C = 18 
combinatiemogelijkheden in het schematisch voorbeeld.  
 
De tracéstudie zal, parallel aan de plan-MER-studie, voor elk deeltracé de meest 
beloftevolle alternatieven selecteren. Deze selectie zal het aantal 
combinatiemogelijkheden reduceren, wat de bepaling van een voorkeurtracé 
vergemakkelijkt. 
 

A 

B 
C 
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5.5.3 Identificatie van tracé-alternatieven en mogelijke varianten 

Om voor elk deeltracé het aantal tracé-alternatieven te reduceren, worden een beperkt 
aantal hoofd-alternatieven gedefinieerd waarop verschillende varianten mogelijk zijn.  
 
Het aantal onderscheiden tracé-alternatieven wordt bepaald door het aantal 
fundamentele keuzes die tussen twee vaste punten gemaakt moeten worden. Keuzes 
die geen doorslaggevende invloed hebben op de performantie (kostprijs en snelheid; 
reizigerspotentieel; impact op mens, natuur en landschap; ruimtelijke integratie) van een 
tracé-alternatief, worden als variant op dit tracé-alternatief gedefinieerd.  
 
We kiezen bijgevolg tussen de onderscheiden tracé-alternatieven, om vervolgens voor 
de weerhouden alternatieven een keuze te maken uit de verschillende onderzochte 
varianten.  
 

5.5.4 Selectie van bijkomende haltes 

Tenslotte werden op de onderscheiden tracé-alternatieven tussen twee vaste punten 
bijkomende haltes toegevoegd. De selectie van deze bijkomende haltes moet als een 
richtinggevende keuze worden geïnterpreteerd: soms zijn dit vaste haltes (die niet ter 
discussie staan), soms gaat het om mogelijke haltes (die al dan niet effectief bediend 
zullen worden). Het aantal haltes moet een evenwicht vormen tussen enerzijds een zo 
groot mogelijke gebiedsdekking (door zoveel mogelijk te stoppen) en anderzijds een zo 
kort mogelijke reistijd (door zo weinig mogelijk te stoppen). Dit evenwicht ligt meestal 
niet éénduidig vast en verschillend van lijn tot lijn.  
De selectie van bijkomende, mogelijke  haltes tussen twee vaste punten kan beschouwd 
worden als een werkhypothese die in samenspraak met de betrokken actoren verder 
verfijnd kan worden. Ook voor de exacte inplanting van de bijkomende haltes bestaan 
vaak nog verschillende mogelijkheden, die in het kader van de tracéstudie nog worden 
opengehouden.  
 
Een definitieve keuze over het aantal haltes en de inplanting van deze haltes zal dus 
pas later kunnen genomen worden, bij de verdere uitwerking van de tramlijn. In 
afwachting hiervan worden de mogelijke haltes (varianten in aantal en in inplanting) 
opgenomen in de plan-MER, zonder dat vaststaat dat deze haltes ook effectief worden 
aangedaan.  
 

5.6 Evaluatie en beoordeling  

5.6.1 Multi-criteria evaluatie 

Per deeltracé worden de verschillende tracé-alternatieven geëvalueerd. Dit gebeurt aan 
de hand van een multi-criteria evaluatie die in de volgende paragrafen wordt toegelicht. 
Deze evaluatie bouwt verder op de methodiek de werd aangezet in de trechteringstudie. 
Omdat de tracé-alternatieven nu meer in detail werden onderzocht, kan de evaluatie 
met een grotere precisie gebeuren.  
 
De performantie van een tracé-alternatief (i.c. de sterke en zwakke punten) wordt 
bepaald door een vergelijking tussen de verschillende tracé-alternatieven voor hetzelfde 
deeltracé. Omdat de evaluatie voor de verschillende deeltracés aan de hand van 
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dezelfde waardenschaal gebeurt, is een vergelijking tussen alternatieven binnen 
verschillende deeltracés mogelijk.  
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5.6.2 Selectie voor behandeling in de plan-MER 

Vooraleer de tracé-alternatieven ten gronde beoordeeld worden, selecteren we eerst 
welke alternatieven in de plan-MER moeten onderzocht worden. Het decreet Algemene 
Bepalingen bij het Milieubeleid bepaalt dat in een plan-MER alle locactie-alternatieven 
aan bod moeten komen die “redelijkerwijze in beschouwing moeten genomen worden” 
(art. 4.1.1 §1, 7° c). Dit betekent concreet dat ni et enkel de alternatieven die een goede 
evaluatie krijgen in de tracéstudie moeten beoordeeld worden, maar ook degene die 
een redelijk alternatief kunnen vormen, hoewel ze minder goed scoren in de evaluatie.  
We kunnen daarmee verzekeren dat er geen voorafname gebeurt op de evaluatie in de 
plan-MER, en dat alternatieven met een gunstige milieu-impact niet voortijdig 
geëlimineerd worden op basis van andere criteria. Daarbij moet vermeld worden dat de 
impact op mens, natuur en landschap reeds aan bod kwam in de multi-criteria evaluatie, 
aangezien de milieu-impact een inherent onderdeel vormt van de globale beoordeling 
van een tracé-alternatief.  Dit verklaart waarom voor een tracé-alternatief de beide 
evaluaties in de MER en in de tracéstudie (domein “milieu-impact”) elkaar eerder 
bevestigen dan tegenspreken.  
 
In de trechteringstudie en tijdens het knelpuntenonderzoek werden reeds die 
tracévarianten geschrapt, die op dat moment onhaalbaar bleken of niet beantwoordden 
aan de doelstellingen van de tramlijn. Tijdens het onderzoek naar de ruimtelijke 
inpasbaarheid werden de overgebleven varianten verder geoptimaliseerd. 
 
Zodoende is het logisch dat de meeste tracé-alternatieven en varianten, die aan de 
multi-criteria evaluatie werden onderworpen, voldoende plausibel zijn om weerhouden te 
worden voor onderzoek in de plan-MER. Slechts een beperkt aantal alternatieven en 
varianten werd niet weerhouden voor de plan-MER, omdat uit de evaluatie bleek dat zij 
zodanige tekorten vertoonden dat verdere beoordeling in de plan-MER zinloos was.  
 

5.6.3 Beoordeling van de tracé-alternateven 

Na de selectie van te weerhouden tracé-alternatieven voor opname in de plan-MER, 
werden de weerhouden alternatieven finaal beoordeeld in de tracéstudie, op basis van 
de multi-criteria evaluatie (in de domeinen infrastructuur, vervoerpotentieel, milieu-
impact en ruimtelijke integratie) en van een toetsing aan de uitgangspunten en de 
doelstellingen.  
 
Deze eindbeoordeling in de tracéstudie staat los van de evaluatie in de plan-MER en 
van de conclusies in de maatschappelijke kosten-baten analyse die wordt opgesteld. 
 

5.7 Uitwerking van de multi-criteria evaluatiemetho de  

5.7.1 Evaluatiecriteria 

De multi-criteria evaluatie heeft tot doel om aan het eind van de tracéstudie een globaal 
beeld te krijgen van de performantie van de verschillende tracé-alternatieven. Daarbij 
wordt zowel gekeken naar de interne kwaliteiten als naar de externe kwaliteiten van de 
tramlijn.  
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De interne kwaliteiten van de tramlijn als vervoerssysteem, vallen grofweg uiteen in 
twee velden:  

• de intrinsieke eigenschappen van de infrastructuur 
• de contextgebonden gebruikswaarde van de infrastructuur 

Met betrekking tot de externe kwaliteiten van de tramlijn in relatie tot zijn omgeving 
worden eveneens twee velden onderscheiden:  

• de impact op het milieu: de mens, de natuur en het landschap 
• de effecten inzake de ruimtelijke organisatie van de omgeving op micro- en 

mesoschaal. 

 
Binnen elk van deze vier velden worden verschillende hoofd- en subcriteria 
onderscheiden: 
1. De infrastructuur:  

a. Kostprijs: de directe en de indirecte kost 
b. Snelheid: de relatieve reistijd en de stipheid 

2. Het reizigerspotentieel:  
a. het primair bedieningspotentieel: de nabijheid van bewoning en van attractoren 
b. verknopingsmogelijkheden: uitwisseling met collectief vervoer en met individueel 

vervoer 
3. De milieu-impact 

a. vrijwaring van de mens: direct ruimtebeslag en verstoring van relaties 
b. vrijwaring van natuur en landschap 

4. De ruimtelijke integratie:  
a. de inpasbaarheid van trambeddingen en haltes 
b. de structuurversterking, bestaand en toekomstig 

 
Deze omvattende evaluatie van de tracé-alternatieven incorporeert dus ook reeds 
elementen die in de aanvullende evaluatiemethodes verder in detail worden onderzocht: 
de plan-MER (effecten voor het milieu) en de maatschappelijke kosten-baten analyse 
(MKBA), waarin het reizigerspotentieel meer in detail wordt onderzocht.  
 
Deze evaluatiemethode moet aan verschillende uitdagingen een antwoord bieden. De 
methode moet objectief en verifieerbaar zijn. Ze moet toelaten om tracés te beoordelen 
zonder dat deze volledig ontworpen zijn. De evaluatiemethode moet tenslotte 
verschillende tracés, binnen een soms sterk uiteenlopende context, toch met elkaar te 
vergelijken. De hier voorgestelde methode geeft een antwoord op deze uitdagingen. 
 
Deze evaluatie n.a.v. het onderzoek naar de ruimtelijke inpassing is in grote mate 
gelijklopend met de evaluatiemethode die eerder in de trechteringstudie werd 
gehanteerd. Sommige criteria werden verder uitgewerkt, omdat door het onderzoek van 
de ruimtelijke inpassing méér gegevens beschikbaar zijn. 
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5.7.2 GIS-model als evaluatie-instrument 

De omvang en de complexiteit van de evaluatie maakt het aangewezen om digitale 
instrumenten in te schakelen.  Specifiek voor deze tracéstudie ontwikkelde BUUR een 
GIS-model om de tracé-alternatieven te beschrijven aan de hand van een groot aantal 
parameters (“attributen”). Deze beschrijving is gedetailleerd genoeg om de tracé-
alternatieven voldoende genuanceerd te kunnen evalueren, en tegelijk abstract genoeg 
om in het kader van deze tracéstudie praktisch haalbaar te zijn, zonder een tracé te 
moeten ontwerpen.  
 
De parametrisering van de tracé-alternatieven is gebaseerd op het ontwerpend 
onderzoek dat aan de definitie van de onderscheiden tracé-alternatieven voorafging. De 
praktische aanpak wordt verder beschreven. 
Een tracé-alternatief wordt in het GIS model beschreven aan de hand van volgende 
bouwstenen (“objecten”). 
• Segment: stuk van een nieuwe of bestaande trambedding met homogene 

eigenschappen op het niveau van de tracéstudie (zelfde type bedding, zelfde 
snelheidsregime, zelfde type omgeving); 

• Onteigening: elk te onteigenen gebouw of buitenruimte (object gekoppeld aan een 
segment of een halte); 

• Kunstwerk: elk bestaand, aan te passen of nieuw te realiseren kunstwerk (object 
gekoppeld aan een segment); 

• Kruising: elke (al dan niet te behouden) kruising van een tramlijn met een andere 
modus. 

• Halte: geïnventariseerde, mogelijke stopplaats voor een tramlijn; 
 

5.7.3 Kwotering 

Voor elk van de zestien subcriteria wordt op basis van de onderzochte parameters een 
waarde bepaald. Deze waarde wordt meestal herleid naar een waarde per kilometer in 
vogelvlucht tussen het begin- en eindpunt van het onderzochte tracé. Deze herleiding 
maakt het mogelijk om korte en lange tracés volgens dezelfde schaal te evalueren. We 
kiezen doorgaans voor de afstand in vogelvlucht, zodat een tracé beter scoort naarmate 
het minder omrijdt tussen het begin- en eindpunt.  
 
De herleide waarde wordt omgezet naar een score op een schaal van 0 tot 5. De 
drempelwaarden die de score bepalen, worden zodanig gekozen dat relevante 
verschillen zich ook vertalen in een vergelijkbaar scoreverschil. De drempelwaarden zijn 
voor alle deeltracés en alle tramlijnen gelijk, zodat de scores doorheen de deeltracés en 
tramlijnen onderling vergelijkbaar blijven. 
 
Door voor alle deeltracés en alle tramlijnen dezelfde waardenschaal te kiezen, zijn de 
bekomen scores soms zeer verschillend: een deeltracé in Vlaanderen telt uiteraard veel 
minder omwonenden dan een tracé in het Brussels Gewest. De keuze voor een 
universele waardenschaal impliceert dat aan de scores geen absolute betekenis mag 
toegekend worden: ze hebben vooral een onderling vergelijkende waarde.  
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Hier moet ook benadrukt worden dat ook de opdeling in deeltracés een invloed heeft op 
de scores. De deeltracés hebben onderling vaak erg verschillende 
omgevingskenmerken (inwonersdichtheid, aanwezige infrastructuur, open ruimte, …). 
Deze omgevingskenmerken zijn doorslaggevend voor de scores. Dit verklaart de vaak 
sterk uiteenlopende scores voor de onderscheiden deeltracés. Aangezien een tramlijn 
de optelsom vormt van verschillende deeltracés, worden deze grote verschillen tussen 
de deeltracés enigszins uitgevlakt.  
 
De scores worden voor alle subcriteria in een evaluatieroos voorgesteld. Hoe beter een 
tracé scoort, hoe kleurrijker de roos. Ze worden bewust niet met elkaar opgeteld, om 
grote scoreverschillen tussen de subcriteria zichtbaar te houden. Elke actor zal aan de 
verschillende subcriteria ook een ander belang toekennen, zodat ze niet zonder meer 
mogen opgeteld worden. Door de scores naast elkaar weer te geven, blijft ook de 
correlatie tussen de scores voor sommige criteria duidelijk zichtbaar. 
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5.8 Evaluatie van de infrastructuur 

De evaluatie van de infrastructuur gebeurt aan de hand van twee hoofdcriteria: de 
kostprijs van de infrastructuuraanleg en de reistijd die op traminfrastructuur kan gehaald 
worden.  
 
De technische kwaliteit (b.v. bochtstralen, veiligheid, …) wordt niet meer geëvalueerd. 
Alle onderzochte tramtracés beantwoorden dankzij iteratieve verfijning via ontwerpend 
onderzoek aan de vooropgestelde eisen inzake technische kwaliteit.  
 

5.8.1 Kostprijs 

Directe versus indirecte kost 
Onder kostprijs wordt in de tracéstudie de investeringskost in infrastructuur 
verondersteld. Er wordt verondersteld dat de onderhouds- en instandhoudingskost van 
de infrastructuur evenredig is met de investeringskost. De kostprijs van de volledige 
levenscyclus van de infrastructuur kan pas op basis van een concreet ontwerp worden 
geraamd. 
 
De kostprijs wordt geëvalueerd aan de hand van twee subcriteria: 
 
• De directe kost: dit is de kostprijs die betrekking heeft op de realisatie van de 

traminfrastructuur: trambedding, kruisingen, kunstwerken, haltes, onteigeningen.  
• De indirecte kost: dit is de kostprijs van infrastructuurwerken die aan het tramproject 

verbonden zijn: de heraanleg van aanliggende wegen, de realisatie van een extra 
fietspad, landschapsinrichting, …  

 
Infrastructuur 
De berekening van de kost voor de traminfrastructuur (directe kost) gebeurt door de 
lengte van een tramsegment te vermenigvuldigen met een eenheidsprijs per kilometer 
tracé. Deze eenheidsprijs is afhankelijk van het type trambedding, die over het hele 
segment als homogeen wordt verondersteld. De kost omvat de voorbereidende werken, 
fundering, aanleg van de trambedding (in ballast, groen, beton of erfaanleg), 
hemelwaterafvoer, bovenleidingen, eventuele schrikstroken en afsluitingen. Een 
ballastbedding is aanzienlijk goedkoper dan een grasbedding of een verharde bedding. 
Voor verhardingen wordt een onderscheid gemaakt tussen een verkeersbedding (beton 
of asfalt) of een bedding in een verblijfsruimte (kleinschalige materialen). 
 
Het hergebruik van bestaande beddingen is vanzelfsprekend goedkoper dan de aanleg 
van een nieuwe bedding.  
 
De inrichting van kruisingen met dwarswegen is inbegrepen in deze eenheidsprijs. In 
functie van het type beveiliging van een kruising (slagboom, verkeerslichten, 
voorrangsregeling) wordt een meerkost ingerekend.  
 
Voor de seinbeveiliging (enkel nodig bij tramtracés met een snelheid hoger dan 70 
km/u) wordt eveneens een meerkost ingerekend. De haltes worden volgens een 
eenheidsprijs per stuk gerekend, afhankelijk van de voorziene accommodatie. 
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Voor het medegebruik van de beddingen van de MIVB (mogelijk gekoppeld aan 
beperkte of grotere aanpassingen) wordt een beperktere kost per kilometer ingerekend. 
De eventuele omgevingswerken (b.v. aanpassing omliggende wegen) worden begroot 
door voor elk tramsegment een gemiddelde breedte van de heraanleg te koppelen aan 
een gemiddelde heraanlegkost. De omgevingswerken vormen een indirecte kost. 
 
Kunstwerken 
Alle bestaande, aan te passen en nieuwe kunstwerken werden in kaart gebracht.  
 
Voor de nieuwe kunstwerken wordt de kostprijs bepaald volgens het type aan de hand 
van een inschatting van de oppervlakte van het kunstwerk. De kostprijs van het 
kunstwerk is te interpreteren als meerkost bovenop de aanleg van de trambedding. Voor 
beweegbare bruggen wordt een forfaitaire meerkost bovenop de berekening van de 
constructie ingerekend. 
 
Voor de aan te passen kunstwerken wordt de meerkost berekend als een percentage 
van de kostprijs voor een nieuw kunstwerk. 
  
Waar de kunstwerken ook voor andere weggebruikers ruimte bieden, wordt een aandeel 
van de kostprijs aan de indirecte kost van de tramlijn toegekend.  
 
Onteigeningen 
De onteigeningen die nodig zijn om de infrastructuur te realiseren, werden 
geïnventariseerd volgens type eigendom. Voor elk eigendom werd een gemiddelde 
onteigeningskost vastgelegd, gebaseerd op recente cases.  
 
Waar de onteigening gebeurt in functie van omgevingswerken, kan de kostprijs geheel 
of gedeeltelijk aan de indirecte kost worden toegevoegd.  
 
Kwotering 
De directe en de indirecte kostprijs van de traminfrastructuur wordt per deeltracé 
omgerekend naar een kost per afstand in vogelvlucht tussen beide uiteinden van het 
deeltracé. Deze kost wordt via een waardenschaal omgezet naar een score op 5 (hoe 
goedkoper, hoe hoger de score).  
 

5.8.2 Snelheid 

De snelheid waarmee de tram een deeltracé kan benutten, wordt geëvalueerd aan de 
hand van twee subcriteria: de reistijd en de stiptheid van de trambediening op het tracé. 
 
Reistijd 
De berekening van de reistijd over een deeltracé wordt gebaseerd op een inschatting 
van de effectief haalbare snelheid en de verliestijd aan elke halte. Er wordt gekozen uit 
de snelheidsregimes 15, 30, 50, 70 en 90 km/u. Dit zijn in de praktijk 
baanvakgemiddelden waarrond de effectieve snelheid schommelt. De snelheid wordt 
per segment bepaald op basis van de infrastructuur (o.a. bochtstralen, afsluitbaarheid 
van de bedding) en de omgevingsfactoren (b.v. doortochten door kernen, relatie met 
andere modi).  
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De reistijd van de tram wordt uitgedrukt als “relatieve reistijd” door hem te vergelijken 
met de overeenkomstige reistijd voor auto’s buiten de spits. De reistijd voor auto’s wordt 
bepaald o.b.v. een routeplanner.  
 
We merken op dat de berekende relatieve reistijd dus een conservatieve inschatting is. 
In de spits (wanneer de meeste verplaatsingen gebeuren met het OV) ligt de reistijd 
voor de auto veel hoger en is de relatieve reistijd van de tram dus veel gunstiger.  
 
Stiptheid 
Naast de reistijd op zich, is de stiptheid van de tram een belangrijke factor. In de 
tracéstudie onderzoeken we hoe de tracékeuze de stiptheid kan beïnvloeden. We 
bekijken hoe de omstandigheden in de spits een normale exploitatie kunnen 
beïnvloeden.  
 
Aangezien de stiptheid zwaar doorweegt in het succes van een regionale tram, werd de 
keuze voor vrijliggende trambeddingen als uitgangspunt vooropgesteld in de 
tracéstudie. De stiptheid van reistijden op de onderzochte tracés zal dan ook zeer hoog 
liggen. Toch kan het risico op oponthoud niet helemaal worden geëlimineerd. 
Voor elk van deze risicopunten wordt een gemiddeld oponthoud ingeschat.  
 

5.9 Evaluatie van het reizigerspotentieel 

Het effectieve reizigerspotentieel wordt door De Lijn berekend aan de hand van een 
multimodaal verkeersmodel. Dit model laat toe om de vervoerwijzekeuze mee in 
rekening te brengen. In de tracéstudie wordt het reizigerspotentieel benaderd door het 
primair potentieel en de verknopingsmogelijkheden in kaart te brengen.  
 

5.9.1 Primair potentieel 

Het primair vervoerpotentieel omvat de reizigers die – behalve een verplaatsing te voet 
of per fiets – geen voor- en/of natransport nodig hebben bij gebruik van de tram, m.a.w. 
voor wie herkomst en/of bestemming nabij een halte ligt. Het primair vervoerpotentieel 
wordt ruwweg benaderd door de productoren (bewoning) en de attractoren 
(tewerkstelling, onderwijs, andere bezoekersfuncties) rond haltes te meten. We maken 
hierbij abstractie van de herkomst-bestemmingsrelaties (t.t.z. de mate waarin de nieuwe 
tramlijn een antwoord biedt op de verplaatsingsbehoefte).  
 
Nabijheid bewoning 
De nabijheid van bewoning meten we als de som van:  
• Het aantal inwoners op minder dan 1000 meter rond de halte: dit wordt algemeen 

als een aanvaardbare afstand voor voortransport te voet of per fiets beschouwd. 
• Het aantal inwoners tussen 1000 en 2500 meter rond de halte: dit wordt als een 

aanvaardbare afstand voor voortransport per fiets beschouwd. Dit inwonersaantal 
wordt voor de helft meegeteld, om de grotere afstand tot de halte te penaliseren. 

 
Vanzelfsprekend kunnen inwoners die verder dan 2500 meter van een halte wonen, nog 
steeds geïnteresseerd zijn om met de fiets naar de halte te rijden. De omvang van deze 
groep valt wellicht binnen de foutenmarge van de meetmethode en wordt niet 
afzonderlijk in rekening gebracht.  
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Nabijheid attractoren 
De nabijheid van attractoren wordt berekend als de som van de tewerkstelling en van 
belangrijke centrumfuncties (scholen, ziekenhuizen, retail, …) in de nabijheid van de 
halte.  
 
De tewerkstelling wordt net als de bewoning berekend volgens het aantal 
tewerkstellingsplaatsen op minder dan 1000 meter van de halte.  
 

5.9.2 Verknoping  

De verknopingsmogelijkheden tussen de tramlijn en andere vervoernetwerken bepalen 
mee de mate waarin de tram deel kan uitmaken van een ketenverplaatsing 
(opeenvolgend gebruik van verschillende modi). 
We maken een onderscheid tussen verknoping met collectief vervoer (diverse openbaar 
vervoer modi) enerzijds, en met individueel vervoer (fiets en autoverkeer) anderzijds.  
 
Verknoping collectief vervoer 
Om de kwaliteit van het aanbod te meten, inventariseren we per halte de 
aansluitingsmogelijkheden op de verschillende OV modi. Het verknopingsniveau van 
een halte is gelijk aan de gewogen som van de aansluitingsmogelijkheden. De 
wegingsfactor wordt bepaald door de een ruwe inschatting van de frequentie en de 
capaciteitsverhouding. 
 
Er wordt niet alleen rekening gehouden met het bestaande aanbod, maar ook met het 
geplande (b.v. GEN) of het potentiële aanbod (b.v. verknoping mits beperkte 
aanpassing van bestaande buslijnen).  
 
Verknoping individueel vervoer - fiets 
De verknoping met individueel vervoer omvat zowel de verknoping met het fietsverkeer 
als met het wegverkeer. 
 
De mogelijkheid om voor- en natransport per fiets te kunnen organiseren, is een 
basisvereiste waarin elke halte moet voorzien. We gaan ervan uit dat elke halte 
toegankelijk is voor fietsers en over de nodige fietsenparkings beschikt. Het gebruik van 
de fiets zit op basis van dit uitgangspunt reeds impliciet mee vervat in de inschatting van 
het primair vervoerpotentieel (zie hoger).  
 
De fiets is echter ook goed inzetbaar als voor- en natransportmiddel over een grotere 
afstand tussen de herkomst- of bestemmingslocatie en de tramhalte. Het succes van de 
fiets als voor- en natransportmiddel hangt af van het comfort en de veiligheid van de 
fietsroute. Verschillende overheden werken samen aan fietsroutenetwerken die veilige 
en comfortabele verplaatsingen kunnen bieden.  
 
We meten het potentieel gebruik van de fiets als voor- of natransportmiddel over grotere 
afstand als de verknoping van een tramhalte met de ontworpen fietsroutenetwerken 
(functioneel fietsnet, recreatief fietsnet, fiets GEN Vlaams Brabant, fietsnetwerk Brussels 
Gewest). We gaan uit van de veronderstelling dat deze netwerken gerealiseerd zijn op 
het ogenblik dat de tram wordt aangelegd.  
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 45 - 23 augustus 2013 

 

Verknoping individueel vervoer - auto 
De verknoping met het wegverkeer bepaalt de mate waarin de auto kan worden ingezet 
als voor- of natransportmiddel voor de verplaatsingen per tram: hetzij als bestuurder (die 
zijn wagen ook moet kunnen parkeren), hetzij als passagier (die door een passerende 
wagen wordt afgezet). 
 
Per halte inventariseren we het aantal aansluitingen op het wegennet dat geschikt is om 
doorgaand verkeer op te vangen. Lokele wegen zonder verbindende functie worden niet 
in rekening gebracht, omdat die niet geschikt zijn om het wegverkeer naar de tramhalte 
op te vangen. We kunnen ervan uitgaan dat, waar nodig, de circulatie op de lokale 
wegen zal aangepast worden om sluipverkeer naar de haltes te voorkomen.  
 
De mate waarin met het wegverkeer kan worden verknoopt, hangt af van de capaciteit 
van de aanvoerwegen en de beschikbaarheid van parkeerplaatsen.  
 
De capaciteit van de wegen wordt evenredig verondersteld met de hiërarchie van de 
wegen (abstractie makend van de huidige belasting van de weg). 
  
Het aantal parkeerplaatsen wordt bepaald door het actueel beschikbare aantal plaaten 
in de omgeving van de halte, verhoogd met een extra aantal plaatsen in de mate dat dit 
mogelijk (beschikbare ruimte en ontsluiting) en wenselijk (karakter van de omgeving) is. 
 

5.10 Evaluatie van de milieu-impact 

Bij de afweging van de tracé-alternatieven speelt de milieu-impact van elk alternatief 
een belangrijke rol. We onderscheiden daarbij de nadelige impact op de mens, de 
natuur en het landschap. De impact op de menselijke (verstedelijkte) leefomgeving 
wordt afzonderlijk geëvalueerd onder “ruimtelijke integratie” (zie verder). 
 
De milieu-impact van de nieuwe tramlijnen wordt in detail bestudeerd in de plan-MER. 
Aangezien deze tracéstudie de alternatieven bepaalt die in de plan-MER aan bod 
moeten komen, was een verkennend onderzoek naar de milieu-impact voorafgaand aan 
de opmaak van de plan-MER aangewezen.  
 
Er moet beklemtoond worden dat de realisatie van de tramlijn ook heel wat positieve 
effecten heeft, die in dit criterium niet aan bod komen: toegenomen 
verplaatsingsmogelijkheden, hogere verkeersveiligheid voor de mens, betere 
luchtkwaliteit, … 
 

5.10.1 Vrijwaring mens  

De aanleg van een tramlijn heeft niet enkel positieve effecten voor de mens. We gaan 
na in welke mate de mens verstoord wordt door de tram, of positief uitgedrukt: in welke 
mate kunnen we de hinder voor de mens n.a.v. de nieuwe tramlijn zoveel mogelijk 
beperken ? Het gaat hierbij niet om hinder tijdens de realisatie van de tramlijn 
(werfsituatie), maar om de hinder door de structurele wijziging van de (bebouwde) 
leefomgeving van de mens. 
 
In de tracéstudie gebruiken we het direct ruimtebeslag en de verstoring van menselijke 
relaties als maatstaf voor de verstoring van de mens. Hoe geringer de verstoring, hoe 
beter de tramlijn scoort op deze criteria.  
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Met het ruimtebeslag bedoelen we de mate waarin de tram ruimte zal innemen die 
vandaag voor menselijke activiteiten wordt benut. De verstoring van menselijke relaties 
impliceert de negatieve impact van een tramlijn op bestaande verplaatsingspatronen. 
Andere vormen van mogelijke hinder (trillingen, geluid, …) worden in de plan-MER 
geëvalueerd.  De ruimtelijke inpasbaarheid wordt afzonderlijk geëvalueerd (zie 
integratie). 
 

Ruimtebeslag wonen en economie 
Om het ruimtebeslag voor de mens te kunnen evalueren, maken we een inschatting van 
het aantal gebouwen (woningen, bedrijfsgebouwen, andere gebouwen) en onbebouwde 
ruimten (landbouwgebied, tuinen, buitenruimte bedrijven, open ruimte) die verworven 
moeten worden om plaats te maken voor de aanleg van de tramlijn. Inname van 
publieke eigendommen die rechtstreeks ten dienste staan van een menselijke activiteit 
(bij voorbeeld sportveld, kerkhof, school) worden eveneens meegeteld. Publieke 
eigendommen met een louter utilitair karakter (bij voorbeeld restgebieden langs 
infrastructuren) worden niet meegerekend in het ruimtebeslag. 
 
Bij het ontwerpend onderzoek naar de ruimtelijke inpasbaarheid werd vanzelfsprekend 
getracht om het ruimtebeslag voor de mens zoveel mogelijk te beperken. De verkregen 
resultaten zijn een benadering van het uiteindelijke aantal onteigeningen dat effectief 
moet gebeuren. Bij de verdere uitwerking van de tramtracés tot een concreet ontwerp, 
zijn nog lichte verschuivingen van het traject mogelijk die het aantal onteigeningen 
kunen beïnvloeden.  
 

Verstoring relaties 
De verstoring van menselijke relaties wordt ingeschat op basis van drie parameters: 
De trajecthinder, gedefinieerd als de verminderde doorstroming op een verkeersweg ten 
gevolge van de inname van bestaande wegcapaciteit door de tramlijn; 
 
De oversteekhinder, gedefinieerd als de verminderde mogelijkheid voor zacht verkeer 
om een weg over te steken, ten gevolge van de inpassing van een tramlijn (barrière-
effect); 
 
De kruisinghinder, gedefinieerd als de verminderde doorstroming voor wegverkeer of 
zacht verkeer ten gevolge van een nieuwe kruising met een tramlijn of van de 
aanpassing van een bestaand kruispunt.  
 
De tram kan, bij kruising van een bevaarbare waterloop via een beweegbare brug, 
potentieel ook het scheepvaartverkeer hinderen. Dit werd niet in rekening gebracht om 
volgende redenen:  

- Waar mogelijk wordt voor een vaste brug gekozen (indien het hoogteverschil dit 
toelaat) 

- Waar een beweegbare brug nodig is, wordt als “worst case” uitgegaan van het 
principe dat het scheepvaartverkeer voorrang heeft op de tram (net zoals op het 
wegverkeer). Dit betekent dat een beweegbare brug geen hinder voor de 
scheepvaart zal veroorzaken, maar wel voor de tram. Dit is als “verliestijd” voor 
de tram ingerekend, wat meespeelt in de beoordeling van het criterium 
“stiptheid”. 
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5.10.2 Vrijwaring natuur en landschap 

Tenslotte evalueren we ook in welke mate een tramlijn een negatieve impact kan 
hebben op de natuur en het landschap. Of positief gesteld: in welke mate we 
waardevolle natuur en landschap kunnen vrijwaren van verstoring door de tramlijn. Hier 
meten we de verstoring die wordt veroorzaakt door het direct ruimtebeslag én (voor de 
meest kwetsbare gebieden) door versnippering van bestaande gebieden. Hoe sterker 
een gebied wordt opgedeeld, hoe groter immers de impact van de verstoring.  
 
De selectie van de ecologisch of landschappelijk waardevolle gebieden gebeurt op basis 
van beschikbare inventarissen, zoals verder wordt toegelicht. 
 
We gaan er voorlopig vanuit dat direct het ruimtebeslag ook maatgevend is voor andere 
verstoringsvormen (geluid, trilling, lucht, straling, visueel, hydrologisch en hydraulisch 
systeem, barrièrewerking). Deze verstoringsvormen zullen in de plan-MER afzonderlijk 
onderzocht worden.  
 

Vrijwaring natuur 
Om de vrijwaring van de natuur te evalueren, inventariseren we de doorsnijding en - 
waar opportuun - de versnippering van: 
• speciale beschermingszones: VEN/IVON/habitat/vogelrichtlijngebieden (doorsnijding 

+ versnippering) 
• biologisch (waardevolle tot zeer) waardevolle gebieden (doorsnijding) 
• overstromingsgevoelige gebieden (doorsnijding) 
 
Hoe belangrijker de ecologische waarde van de gebieden, hoe hoger de 
wegingscoëfficiënt. De wegingscoëfficiënt verschilt ook naarmate het gaat om een 
nieuwe doorsnijding, er gebundeld wordt naast bestaande infrastructuur of de tramlijn 
binnen het gabariet van de bestaande wegenis doorheen een kwetsbaar gebied leidt. 
Daar wordt immers geen bijkomende achteruitgang van de ecotoop verwacht. 
 

Vrijwaring landschap 
Om de vrijwaring van het landschap te evalueren, inventariseren we de doorsnijding 
van: 
• de gebieden die zijn opgenomen in de landschapsatlas (ankerplaatsen, relictzones, 

lijnrelicten) 
• de gebieden die op het gewestplan de overdruk “landschappelijk waardevol” hebben 

meegekregen 
• beschermde monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten.  
 
Bij de doorsnijding wordt een onderscheid gemaakt naarmate het om een nieuwe 
doorsnijding gaat, er naast een bestaande infrastructuur wordt gebundeld of de 
trambedding binnen het gabariet van een bestaande infrastructuur wordt gerealiseerd. 
Bij lijnrelicten inventariseren we zowel de bundeling langs lijnrelicten als de doorsnijding  
ervan.  
 
Bij beschermd erfgoed meten we de doorsnijding van een perimeter van 250 meter 
rondom de afbakening van het beschermde erfgoed, zodat ook de tweede-orde impact 
wordt gemeten. 
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5.11 Evaluatie van de ruimtelijke integratie 

De ruimtelijke integratie wordt beoordeeld op basis van twee hoofdcriteria. Enerzijds 
evalueren we de ruimtelijke inpasbaarheid van de infrastructuur (trambeddingen en 
tramhaltes) in zijn directe omgeving.  Anderzijds onderzoeken we het 
structuurversterkend vermogen van de tramlijn. Dit wordt bepaald door de mate waarin 
de tramlijn de actuele ruimtelijke structuur ondersteunt en de door de mogelijkheid om 
de ruimtelijke structuur in de toekomst op de tramlijn af te stemmen.  
 

5.11.1 Inpasbaarheid  

De ruimtelijke inpasbaarheid is de uitdrukking van de mate waarin de traminfrastructuur 
zich conformeert met het karakter van zijn directe omgeving en de mate waarin 
voldoende fysieke ruimte beschikbaar is om de infrastructuur in te passen.  
 
De impact op andere verkeersmodi (wegverkeer, zacht verkeer) en de impact op 
menselijke activiteiten. wordt niet onder “ruimtelijke inpasbaarheid” gerekend, maar wel 
onder impact op de mens (relaties resp. ruimtebeslag). De impact op het (natuurlijk) 
landschap werd geëvalueerd onder het criterium “vrijwaring landschap”.  
 
De inpasbaarheid kan pas grondig onderzocht (en iteratief verbeterd) worden in een 
proces van ontwerpend onderzoek dat leidt tot een ontwerpvoorstel voor de ruimtelijke 
inpassing van de nieuwe infrastructuur. Bij dergelijk proces moeten andere actoren (b.v. 
lokale besturen) mee worden betrokken, aangezien de inpasbaarheid geen neutrale 
parameter is maar samenhangt met een appreciatie van de bestaande en de 
toekomstige toestand.  
 
Hoewel de inpasbaarheid deels appreciatiegebonden is, kunnen toch een aantal 
parameters in beschouwing genomen worden die bepalen in welke mate de 
voorwaarden vervuld zijn om een goede inpasbaarheid mogelijk te maken. De 
uiteindelijke inpasbaarheid zal zoals gezegd van het concreet ontwerp afhangen. 
 
Ter voorbereiding van deze tracéstudie werd reeds ontwerpend onderzoek verricht, wat 
geleid heeft tot de definitie van de onderzochte tracé-alternatieven. Een voortdurende 
afweging van de ruimtelijke inpasbaarheid was inherent aan dit onderzoek en vaak de 
reden om een tracé-alternatief al dan niet verder te onderzoeken.  
 

Trambedding 
De inpasbaarheid van de trambedding wordt geëvalueerd aan de hand van drie 
parameters: 
• Het karakter van de directe omgeving 
• Het type van bundeling (in voorkomend geval) met andere lijnelementen 
• De mate waarin de fysieke ruimte beschikbaar is.  
 
Het karakter van de directe omgeving van een tracé wordt omschreven aan de hand van 
verschillende mogelijke situaties. Een omgevingstype krijgt een hogere score naarmate 
de omgeving zich beter leent (inzake schaal van bebouwing, type programma, type 
buitenruimte) tot de inpassing van een tram. 
 
De mate waarin de tramlijn bundelt met bestaande lijnelementen, bepaalt mee de 
ruimtelijke inpasbaarheid. Het type bundeling en de hiërarchie van de wegenis waarmee 
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wordt gebundeld, bepalen de score. De bundeling met de rand van een bestaande 
ontwikkeling (b.v. woonkern, bedrijventerrein) wordt mee in rekening gebracht. 
 
De beschikbare ruimte wordt afgetoetst aan de hand van de typeprofielen die werden 
opgesteld voor de inpassing van een tramlijn in verschillende type-omgevingen. De 
score wordt als volgt bepaald: 
 
De beschikbare ruimte is comfortabel als er, naast de nodige ruimte voor de diverse 
modi, voldoende ruimte beschikbaar is voor extra verblijfsruimte, landschappelijke 
inpassing en/of parkeervoorzieningen; 
• De beschikbare ruimte is voldoende als ze toelaat om een basissectie in te passen, 

die voor de diverse modi de nodige ruimte voorziet; 
• De beschikbare ruimte is minimaal als de functionele inrichting van de weg 

plaatselijk niet optimaal is (maar nog steeds beantwoordt aan de normen): smallere 
schrikstroken, fietsers op de rijweg, gemengd fiets- en voetpad, … 

• De beschikbare ruimte is onvoldoende als een significant aantal gebouwen of 
buitenruimten (b.v. voortuinen) moeten onteigend worden om de tramlijn te kunnen 
realiseren. 

 

Tramhaltes 
De inpasbaarheid van tramhaltes wordt afgewogen aan de hand van twee parameters: 
het karakter van de omgeving en de beschikbare ruimte. De interpretatie van de 
parameters is gelijkaardig aan de evaluatiemethode voor de inpasbaarheid van de 
trambeddingen. 
  
Voor de beoordeling van de beschikbare ruimte wordt ook nagegaan of rond de halte 
voldoende ruimte beschikbaar is voor extra accommodatie (bushalte, parkeren voor 
fietsers en auto’s, kiosk, verdichting, …). 
 
Het karakter van de omgeving wordt opnieuw bepaald op basis van een lijst van 
typologieën. De scores die worden toegekend aan de types die het karakter van de 
omgeving beschrijven, verschillen van de scores ter beoordeling van de inpasbaarheid 
van de bedding. Voor de halte is immers niet zozeer de robuustheid van de omgeving 
van belang, maar wel de mate waarin ze voldoen inzake belevingswaarde (waaronder 
het feit dat een omgeving een verblijfs- dan wel verkeerskarakter heeft), sociale 
veiligheid (op verschillende tijdstippen van de dag), aanwezige voorzieningen en 
ontsluitingsmogelijkheden voor zacht verkeer. 
 
De beoordeling van de beschikbare ruimte en het karakter van de omgeving kan zoals 
eerder gezegd pas ten gronde gebeuren op basis van een concreet ontwerp van de 
infrastructuur. Dergelijk ontwerp kan erin slagen om een aantal locatiegebonden 
tekortkomingen om te buigen of te compenseren.  
 

5.11.2 Structuurversterking 

Menselijke activiteiten genereren verplaatsingsbehoeften. Naarmate we erin slagen 
bestaande concentraties van menselijke activiteiten (wonen, werken, recreëren) te 
ontsluiten met performant openbaar vervoer, groeit het aantal (potentiële) gebruikers 
van het OV en kunnen we de mobiliteitsproblematiek beter onder controle houden. Door 
in de toekomst nieuwe activiteiten (bijkomende bewoning, tewerkstelling) te 



 
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 50 - 23 augustus 2013 

 

concentreren rond plaatsen die ook met het OV goed ontsloten zijn, zullen we ook op 
lange termijn onze mobiliteit beter kunnen organiseren.  
 
De actuele structuurversterking (of het structuurversterkend vermogen) is een 
uitdrukking van de mate waarin de tramlijn de actuele ruimtelijke structuur ondersteunt. 
De toekomstige tramlijn zal via de inplanting van haltes sommige bieden beter ontsloten 
of bereikbaar maken dan andere. Als een halte een gebied ontsluit waar vandaag reeds 
menselijke activiteit (dynamiek) aanwezig is, dan ondersteunt de tramlijn de bestaande 
ruimtelijke structuur. Als een halte een gebied ontsluit waar menselijke activiteit niet is 
aangewezen (b.v. kwetsbare open ruimte), dan gaat de tram in tegen de bestaande 
ruimtelijke structuur. De dynamiek die in de door de tramlijn bediende gebieden 
aanwezig is, bepaalt dus de mate waarin de tramlijn de bestaande ruimtelijke structuur 
versterkt.  
 
De potentiële structuurversterking is een maat voor de mogelijkheid om de toekomstige 
ruimtelijke structuur op de tramlijn af te stemmen door nieuwe ontwikkelingen rond de 
tramhaltes te concentreren. Hoe méér zich mogelijkheden tot ontwikkeling of verdichting 
rond de haltes van een tramlijn aanbieden hoe groter, de potentiële structuurversterking 
van deze tramlijn. 
 
Als de potentiële structuurversterking even groot is als de actuele, dan betekent dit dat 
er rond de haltes van die tramlijn nauwelijks ontwikkelingspotentieel aanwezig is. De 
aanleg van de tramlijn zal de ruimtelijke ordening in dat geval weinig kunnen aansturen.  
 

Ondersteuning van de actuele ruimtelijke structuur 
De ruimtelijke structuur zien we hier als de vertaling van het spreidingspatroon van 
menselijke activiteiten: hoge en lage concentraties, gebieden waar activiteiten eerder 
wel of eerder niet zijn aangewezen. Om de ondersteuning van de ruimtelijke structuur te 
kunnen meten, moeten we dit spreidingspatroon kwantitatief kunnen uitdrukken. We 
gebruiken de ruimtelijke dynamiek als maatstaf voor de menselijke activiteiten en dus 
onrechtstreeks voor de ruimtelijke structuur.  
 
Voor het studiegebied van de tramlijn werd een gebiedsdekkende kaart opgesteld, 
waarop voor elk onderscheiden gebied een score (schaal 1 tot 10) werd toegekend aan 
de dynamiek van dit gebied. Rond elke halte wordt in een straal van 1000 meter een 
gewogen gemiddelde gemaakt van deze scores, evenredig met de oppervlakte van de 
gebieden. Dit levert voor een halte een score van 1 tot 10 op die een uitdrukking is van 
het structuurversterkend vermogen van deze halte. 
 
De structuurversterking van een deeltracé wordt berekend als de som van de score van 
elke halte op dit deeltracé. Zowel het aantal haltes als de dynamiek rond elke halte 
hebben dus een invloed op deze som.  
 

Potentiële ondersteuning van de toekomstige ruimtel ijke structuur 
Om de potentiële structuurversterking te bepalen, wordt per halte onderzocht welke 
gebieden rondom de halte in aanmerking komen voor verdichting of voor ontwikkeling 
(voor wonen, werken of een gemengd programma). De selectie en afbakening gebeurt 
op basis van feitelijke kenmerken van de ruimte: beschikbare open ruimte, 
ontsluitingsmogelijkheden, omliggende functies, grensstellende elementen, … 
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Kwetsbare open ruimten (score 1 of 2) komen per definitie niet in aanmerking voor 
ontwikkeling.  
 
Het bestaande planologisch kader is geen uitgangspunt voor dit onderzoek, aangezien 
de tramlijn een nieuwe bereikbaarheidsconditie creëert die visie op de ruimtelijke 
ordening zal beïnvloeden. De beslissing om een bepaald gebied effectief te ontwikkelen, 
komt uiteraard in eerste instantie aan het lokale bestuur toe. Deze tracéstudie geeft 
slechts een voorzet.  
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6 VOORBEREIDENDE STAPPEN IN DE TRACÉSTUDIE  

In de trechteringstudie en de kennisgevingsnota, die een tussentijdse stap vormden in 
de tracéstudie, werd het kader gecreëerd waarbinnen de tracé-alternatieven tot stand 
kwamen. In dit hoofdstuk hernemen we de voornaamste elementen die de contouren 
bepalen. Voor meer informatie verwijzen we naar het tussentijds rapport van de 
trechteringstudie en naar de kennisgevingsnota voor de plan-MER (zie bijlage). De 
trechteringstudie kan opgevraagd worden bij De Lijn Vlaams-Brabant. 
 

6.1 Figuren 

Figuur 6.1 Trechteringstudie – overzicht onderzochte tracé-alternatieven 
Figuur 6.2 Trechteringstudie – Deeltracés 
Figuur 6.2.a Trechteringstudie – deeltracé UZ Jette - Vilvoorde (T1A, T1B, T2) 
Figuur 6.2.b Trechteringstudie – deeltracé UZ Jette - Vilvoorde (T3A, T3B, T4) 
Figuur 6.2.c Trechteringstudie – deeltracé Vilvoorde – Luchthaven (T5A, T5B) 
Figuur 6.2.d Trechteringstudie – deeltracé Vilvoorde – Luchthaven (T6A, T6B) 
Figuur 6.2.e Trechteringstudie – deeltracé Luchthaven – Tervuren (T7A, T7B, T7C) 
Figuur 6.2.f Trechteringstudie – deeltracé Luchthaven – Tervuren (T8, T10) 
Figuur 6.2.g Trechteringstudie – deeltracé Luchthaven – Tervuren (T9A, T9B) 
Figuur 6.2.h Trechteringstudie – deeltracé Tervuren – Delta (T11A) 

Zie figuur 6.3 
Figuur 6.3 Trechteringstudie – weerhouden tracé-alternatieven na de 

trechteringstudie 
Figuur 6.4 Trechteringstudie – ruime zoekzone na de trechteringstudie 

Zie figuur 6.5 
Figuur 6.5 Knelpuntenonderzoek – overzicht onderzochte tracévarianten 
Figuur 6.6 Knelpuntenonderzoek – overzicht weerhouden tracévarianten 
Figuur 6.7 Kennisgevingsnota – afbakening plan-MER-zoekzone o.b.v. 

weerhouden tracé-varianten 
Figuur 6.8 Knelpuntenondezoek – overzicht deelkaarten 
Figuur 6.8.a Knelpuntenonderzoek– Deelkaart Jette-Wemmel-Grimbergen 
Figuur 6.8.b Knelpuntenonderzoek– Deelkaart Vilvoorde-Machelen 
Figuur 6.8.c Knelpuntenonderzoek– Deelkaart Steenokkerzeel-Zaventem 
Figuur 6.8.d Knelpuntenonderzoek– Deelkaart Wezembeek-Oppem-Tervuren 
Figuur 6.8.e Knelpuntenonderzoek– Deelkaart Sint-Lambrechts-Woluwe - Sint-

Pieters-Woluwe 
Figuur 6.9 Kennisgevingsnota – uitbreiding plan-MER-zoekzone o.b.v. 

inspraakreacties 
Figuur 6.10 Onderzoek ruimtelijke inpassing – selectie van te weerhouden tracé-

componenten 
Figuur 6.11 Onderzoek ruimtelijke inpassing  – opbouw tracé-alternatieven en 

varianten 
 
Bijlage 6.1 Toelichting bij de plan-MER-zoekzone 
 

6.2 Trechteringstudie 

In de trechteringstudie werden volgende tracé-alternatieven gedefinieerd en 
geëvalueerd. Voor een meer uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar het rapport 
van de trechteringstudie. 
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6.2.1 Tracé-alternatieven voor de trechteringstudie 

Op basis van de analyse van de bestaande ruimtelijke structuur, de vervoerstromen in 
het studiegebied en de uitgangspunten voor de uitwerking van de tramlijn, werden 
verschillende tracé-alternatieven uitgewerkt en geëvalueerd. Voor de meeste 
alternatieven werden ook verschillende varianten onderzocht. De tracé-alternatieven 
worden in het derde deel omstandiger geïllustreerd en beschreven.   
In functie van het ontwerpend onderzoek naar mogelijke tracé-alternatieven werden, 
rekening houdend met de hoger beschreven randvoorwaarden en de uitgangspunten, 
volgende “vaste punten” geselecteerd die zeker door de tangentiële tramlijn bediend 
moeten worden: 
• Het Universitair Ziekenhuis Jette 
• Het metrostation Heizel 
• Het treinstation Vilvoorde 
• De terminal van de Luchthaven Zaventem 
• De terminus van de tramlijn naar Tervuren 
 
Tussen twee opeenvolgende vaste punten werden de verschillende mogelijke tracé-
alternatieven onderzocht en tegen elkaar afgewogen. Het uiteindelijke tracé zal bestaan 
uit de combinatie van de meest optimale deeltracés, rekening houdend met 
randvoorwaarden inzake fasering en exploitatie.  
 
Volgende deeltracés werden uitgewerkt en geëvalueerd (zie figuur 6.1). 
 
Deeltracé UZ Jette – Vilvoorde Station via Wemmel e n Grimbergen (T1A, T1B) 
Dit deeltracé volgt vanaf Heizel een route langs de buitenzijde van de R0 om de kernen 
buiten de ring (Wemmel, Meise, Grimbergen) te bedienen. 
 
Deeltracé UZ Jette – Vilvoorde Station via Strombee k-Bever (T3A, T3B) 
Dit deeltracé kiest de kortste route tussen Heizel en Vilvoorde en bedient daarmee 
onder meer Strombeek-Bever. 
 
Deeltracé UZ Jette – Vilvoorde Station via Ring (T2 ) 
Dit deeltracé kiest de snelste route tussen Heizel en Vilvoorde, door doortochten 
doorheen kernen zoveel mogelijk te vermijden.   
 
Deeltracé UZ Jette – Vilvoorde Station via Kanaalzo ne (T4) 
Dit deeltracé benut maximaal de bestaande infrastructuur van de MIVB en leidt via de 
woonkern Neder-over-Heembeek.  
 
Deeltracé Vilvoorde Station – Zaventem Luchthaven v ia Woluwelaan (T5A, T5B) 
Dit deeltracé gebruikt de Woluwelaan om Vilvoorde met de Luchthaven te verbinden en 
bedient daarmee o.a. de reconversiezone en de woonkernen Machelen en Diegem. 
 
Deeltracé Vilvoorde Station – Zaventem Luchthaven v ia Luchthavenlaan (T6A, 
T6B) 
Dit deeltracé gebruikt de Luchthaven om Vilvoorde met de Luchthaven te verbinden. Het 
tracé bedient onder meer de woonkern van Machelen en Brucargo.  
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Deeltracé Zaventem Luchthaven – Tervuren via buiten zijde R0 (T7A, T7B, T7C) 
Dit deeltracé opteert voor een bediening van woonkernen aan de buitenzijde van de 
Brusselse Ring: Zaventem, Nossegem, Sterrebeek en Wezembeek-Oppem 
 
Deeltracé Zaventem Luchthaven – Tervuren langs R0 ( T8) 
Dit deeltracé opteert voor de snelste route, door doortochten te vermijden en te 
bundelen met de R0. 
 
Deeltracé Zaventem Luchthaven – Tervuren via Woluwe laan (T9, T10) 
Dit deeltracé kiest voor de bediening van het vervoerpotentieel langs de binnenzijde van 
de R0. 
 
Optioneel: verlengd tracé tussen Tervuren en Etterb eek (T11A, T11B) 
Deze facultatieve deeltracés onderzoeken de mogelijke verlenging van het deeltracé 
buiten de ring (T7) naar het zuidwesten van Brussel (Delta-Etterbeek).  
 
Opmerking: De trechteringstudie werd opgebouwd rond tracé-alternatieven voor grotere 
delen van de tramlijn. In de tracéstudie werd de opdeling in deeltracés verfijnd, zodat 
het aantal alternatieven kon beperkt worden zonder aan volledigheid in te boeten. Dit 
verklaart waarom de nummering uit de trechteringstudie in de tracéstudie niet kon 
worden aangehouden.  
 

6.2.2 Deeltracés tussen UZ Jette en Vilvoorde Station (zie figuur 6.2) 

Tracés van UZ Jette tot Heizel 
Alle tracé-alternatieven starten aan UZ Jette en leiden eerst naar Heizel. 
Tussen UZ Jette en Heizel zijn drie tracés mogelijk: 
• Langs de Dikke Beuklaan (waar MIVB ook een tramlijn plant) 
• Langs de Romeinse Steenweg 
• Langs de binnenzijde van de Ring R0. 
 
De verknoping met de metro en de tramlijn Boom-Brussel gebeurt ter hoogte van het 
metrostation “Heizel”, waarna de tramlijn de Esplanade of de bestaande tramlijn volgt tot 
de A12. Enkel indien voor een tracé via Wemmel en Grimbergen wordt gekozen, wordt 
verknoopt ter hoogte van het metrostation “Boudewijn” om vervolgens via de De 
Limburg Striumlaan de ring te kruisen. 
 
De drie tracés worden weerhouden voor verder onderzoek. 
 
Tracés via Wemmel en Grimbergen (T1A en B): niet we erhouden 
De eerste twee tracé-alternatieven tussen Heizel en Vilvoorde lopen buiten de grote 
ring. Ze bedienen op die manier Wemmel en Grimbergen. Eén alternatief (T1B) bedient 
daartussen ook nog Meise. Dit genereert een interessant productiepotentieel in kernen 
die momenteel niet goed bediend worden door openbaar vervoer. Anderzijds is het 
bedieningspotentieel van attractoren langs deze route eerder beperkt. Het niet bedienen 
van de Heizel is een zeer belangrijk nadeel. Het structurerend vermogen is eerder 
beperkt. 
 
Naast het beperkte attractiepotentieel, speelt vooral de lengte van het tracé, en 
daardoor de lange reistijd, in het nadeel. 
Deze tracés worden niet weerhouden. 
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Tracés via Strombeek-Bever (T3A en B): weerhouden 
Er werden ook twee tracé-alternatieven via Strombeek-Bever geëvalueerd. Eén 
alternatief (T3A) volgt de St. Annalaan en de Meeuwenlaan. Het andere (T3B) bedient 
ook het Militair Ziekenhuis in Neder-over-Heembeek. 
 
Beide tracés bedienen buiten de ring de werkgelegenheid en de bewoning rond de 
Medialaan in Vilvoorde. 
 
Beide tracés hebben heel wat voordelen: groot bedieningspotentieel, een eerder kort 
tracé, een groot structurerend vermogen, geen of nauwelijks verstoring van natuur en 
landschap, weinig nieuwe kunstwerken nodig. 
 
Daar staat tegenover dat het ontwikkelingspotentieel rond de nieuwe haltes eerder 
beperkt is en de doortocht door Strombeek veel kruisingen impliceert, met het risico van 
verminderde doorstroming. 
 
Beide tracés worden weerhouden voor verdere uitwerking. 
 
Tracé via Ring (T2): weerhouden 
Dit tracé bundelt even met de A12 om snel de ring over te steken en langs de 
buitenzijde van de R0 naar de Medialaan te voeren. De kruising met de R0 vereist een 
nieuw, complex viaduct. Het tracé biedt een zeer korte reistijd tussen Vilvoorde en de 
Heizel. Tegelijk kan Strombeek-Bever nog steeds bediend worden, weliswaar vanaf de 
rand. Ook Grimbergen wordt vanaf de rand bediend. 
 
Het structurerend vermogen van dit alternatief is minder groot. De open ruimte langs de 
buitenzijde van de ring is waardevol landschap. De verstoring voor de mens is bij dit 
tracé zeer beperkt. 
 
Het tracé wordt weerhouden voor verdere uitwerking. 
 
Tracé via Kanaalzone (T4): weerhouden 
Het laatste alternatief tussen de Heizel en Vilvoorde volgt het bestaande tramtracé van 
de Heizel tot de Pagodelaan. Vervolgens wordt het gebied langs de linkeroever van het  
kanaal Willebroek-Brussel bediend via een nieuw tracé. 
 
Dit tracé biedt geen goede bediening van Strombeek-Bever, maar wel van Neder-over-
Heembeek. De bediening van de Kanaalzone levert bij ontwikkeling van dit gebied een 
interessant potentieel op. Het gebruik van een bestaand tracé reduceert de 
investeringskost gevoelig, maar kan wel  beperkingen inzake frequentie inhouden. 
Het tracé wordt weerhouden voor verdere uitwerking. 
 
Doortocht Vilvoorde 
In de trechteringstudie werd bijzondere aandacht geschonken aan de doortocht 
doorheen Vilvoorde. De as Vuurkruisenlaan – Stationslei blijkt de enige route te zijn die 
geen grote omrijfactor veroorzaakt en zonder zware ingreep op het woonweefsel kan 
gerealiseerd worden (in tegenstelling tot bijvoorbeeld een route via de Franklin 
Rooseveltlaan). Deze as biedt ook het voordeel dat zowel Waterside, het centrum als 
het station vlot bediend kunnen worden.  
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Het probleem met deze route is de congestiegevoeligheid. Een gemengde bedding is 
daarom uitgesloten. De brug over het kanaal en de Vuurkruisenlaan hebben voldoende 
gabariet om een vrijliggende tram- en busbaan met een 2x1 wegprofiel te combineren. 
De Stationslei is hiervoor echter te smal. 
 
De verkeersdruk op de route Luchthavenlaan – Hanssenslaan – Stationslei – 
Vuurkruisenlaan wordt wellicht niet zozeer veroorzaakt door bestemmingsverkeer van 
en naar Vilvoorde, maar wel door doorgaand (sluip)verkeer dat een alternatief zoekt 
voor de congestie op de R0. Deze route is op het niveau van de hoofdstad en de 
Vlaamse Rand geen structurele oplossing voor de mobiliteit, maar hypothekeert wel de 
verkeersleefbaarheid van Vilvoorde en de doorstroming van het openbaar vervoer. 
Door het doorgaand verkeer op deze route te weren, zou de leefbaarheid van Vilvoorde 
er sterk op vooruitgaan. Een vrije doorstroming van het openbaar vervoer op de oost-
west as zou tegelijk de multimodale bereikbaarheid van de stad op lange termijn 
garanderen. 
 
Het tracé-onderzoek voor de tramlijn zal dus gecombineerd moeten worden met een 
oplossing voor het wegverkeer. Indien ten zuiden van Vilvoorde een goede verbinding 
voor verzamelverkeer tot stand zou komen tussen de Schaarbeeklei en de Woluwelaan, 
kan het verkeer rondom het station beperkt worden tot plaatselijke bediening. Met 
behoud van één rijvak in de Stationlei kan ook hier een vrije bus- en trambaan worden 
aangelegd. 
 

6.2.3 Deeltracés tussen Vilvoorde Station en Luchthaven Zaventem (zie figuur 6.2) 

Tracés via Woluwelaan (T5A en B): weerhouden 
Tussen Vilvoorde en de Luchthavenlaan kan een tracé via de Woluwelaan worden 
uitgewerkt. Dit tracé bedient de bedrijvigheid langs deze weg alsook de woonkernen van 
Machelen en Diegem. Dit tracé veroorzaakt geen verstoring voor natuur en landschap, 
en weinig voor de mens. Het heeft een goed structurerend vermogen. 
 
Vanaf het station van Vilvoorde is de Woluwelaan op twee manieren bereikbaar. 
Ofwel passeert de tram naast het stationsgebouw onderdoor de sporen, via een nieuwe 
tunnel voor openbaar vervoer en zacht verkeer. Dit tracé passeert langs of doorheen de 
CAT-site. De bediening van deze herontwikkelingslocatie is potentieel interessant, mits 
de toekomstige invulling wordt afgestemd op de multimodale bereikbaarheid.  
 
Ofwel wordt vanaf het station van Vilvoorde een tramtracé gecreëerd tussen de 
woningen langs de Parklaan en het spoortalud. Hiertoe moet de achterzijde van een 
aantal tuinen onteigend worden. Verderop sluit het tracé aan op de Schaarbeeklei. Van 
daaruit leidt het tracé via een bestaande of nieuwe ondertunneling onder de 
sporenbundel naar de Woluwelaan. Dit tracé bedient de Waterside ontwikkeling in 
Vilvoorde en wordt interessanter naarmate de toekomstige ontwikkelingen langs de 
Schaarbeeklei beter inspelen op het openbaar vervoeraanbod.  
 
Beide tracés worden weerhouden voor verdere uitwerking. Bij deze uitwerking zal niet 
alleen de ruimtelijke inpassing van de tramlijn, maar ook het ontwikkelingsperspectief 
van de ontsloten terreinen (CAT, Schaarbeeklei) onderzocht worden.  
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Tracé via Luchthavenlaan (T6A): weerhouden 
Een alternatief voor een tracé langs de Woluwelaan leidt via de Luchthavenlaan, 
eveneens te bereiken vanaf het station van Vilvoorde via een nieuwe tunnel onder de 
sporen. Dit tracé bedient de CAT-site (weliswaar zijdelings) en de kantoren langs de 
Luchthavenlaan.  
 
Theoretisch kan de Luchthavenlaan worden gevolgd over de E19 tot Brucargo, om via 
een tunnel onder de sporen de terminal te bereiken. Dit levert een zeer korte reistijd op. 
De tram kan echter geen gebruik maken van bestaande tunnels onder te startbaan. Het 
boren van een nieuwe tunnel i.f.v. de tram is totaal onrealistisch. Dit scenario (T6B) 
wordt daarom uitgesloten van evaluatie. 
 
Een alternatief tracé (T6A) verlaat de Luchthavenlaan voor de E19 en loopt door de 
open ruimte tussen de woonkern van Machelen en de snelweg. Dit tracé is vooral 
interessant in combinatie met een ontwikkeling van dit gebied. Via een nieuw viaduct 
wordt de E19 gekruist. De tramlijn verknoopt hier met de Haachtsesteenweg en bedient 
de uitbreidingszone van Brucargo. Het tracé bundelt even met de Ring om de startbaan 
te ontwijken om tenslotte via de A201 de terminal te bereiken.  
 
Tracé T6A wordt weerhouden en verder uitgewerkt in de volgende stap van het 
onderzoek. 
 
Zaventem Luchthaven  
Om de mogelijke bediening van de luchthaventerminal te kunnen onderzoeken, werd 
kennis genomen van de bestaande toekomstvisies m.b.t. het luchthavengebied. Dit 
leidde tot enkele eerste hypotheses. De geplande herstructurering van het wegverkeer 
aan de landzijde van de terminal, creëert de mogelijkheid om op maaiveldniveau een 
vrije OV baan te integreren. Die zou de bestaande en toekomstige programma’s rond de 
terminal kunnen bedienen en eveneens vlakbij de terminal halteren. 
 
In de volgende fase zal in detail bestudeerd worden welke tracémogelijkheden zich 
concreet aandienen in het kader van de ontwikkeling van de luchthaven. 
 

6.2.4 Deeltracés tussen Luchthaven Zaventem en Tervuren (zie figuur 6.2) 

Tussen de Luchthaven van Zaventem en Tervuren bieden zich sterk uiteenlopende 
tracé-alternatieven aan, elk met een heel eigen profiel. Gezien hun grondig 
verschillende karakteristieken worden de meeste van deze tracés weerhouden voor 
verder onderzoek, alvorens een tracékeuze kan gemaakt worden.  
 
Tracés ten oosten van de ring (T7): gedeeltelijk we erhouden 
Ten oosten van de Ring werden verschillende tracés onderzocht. De mogelijkheid van 
een vrijliggende trambaan was een belangrijk criterium, om de doorstroming te 
garanderen. Een drietal werd als afzonderlijk alternatief uitgewerkt en geëvalueerd. 
De drie tracés verlaten de luchthaven via het oude spoortracé. Nader onderzoek is 
nodig naar een ongelijkvloerse kruising van de sporendriehoek aan het einde van de 
startbaan, zonder de aanvliegroutes te verstoren. 
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Een eerste tracé (T7.A) loopt omheen de kernen van de Vlaamse Rand, met als doel de 
verstoring voor de mens zoveel mogelijk te beperken. Het tracé bedient Nossegem aan 
het station (verknoping met het GEN) en draait in een boog om de woonkern. Een tracé 
door de open ruimte ten oosten van de Mechelsesteenweg kruist de E40 via een nieuwe 
brug over de sporen. De kern van Sterrebeek wordt zijdelings langs de oostzijde 
bediend. Het tracé leidt verder door de open ruimte om via de renbaan van Sterrebeek 
en het oude tramtracé (langs de Elisabethlaan) de bestaande terminus in Tervuren te 
bereiken. 
 
Dit tracé heeft vooral nadelen: een beperkt bedieningspotentieel, een gering 
structurerend vermogen en een belangrijke verstoring van het landschap. Het wordt 
daarom niet weerhouden. 
 
Een alternatief tracé benut vanaf Nossegem de Mechelsesteenweg, om de bestaande 
brug over de E40 te gebruiken. Net ten zuiden van de E40 verlaat dit tracé de steenweg, 
om via open binnengebieden de smalle doortocht door het centrum van Sterrebeek te 
ontwijken. Voorbij de kern loopt het tracé door de open ruimte ten westen van de 
Mechelsesteenweg, om uiteindelijk ook via het oude tramtracé Tervuren te bereiken. 
Voor de realisatie van dit tracé zijn enkele onteigeningen nodig. Het 
bedieningspotentieel is iets beter dan het vorige alternatief, door een centrale bediening 
van Sterrebeek en een zijdelingse bediening van de bedrijvenzone ten noorden van de 
E40.  
 
Dit tracé wordt weerhouden voor verdere uitwerking. 
 
Een derde tracé-alternatief buiten de ring (T7.C) loopt doorheen de open ruimte tussen 
Wezembeek-Oppem en Sterrebeek. Daarmee worden beide kernen zijdelings bediend. 
Via een bestaande of nieuwe kruising met de E40 wordt de retail- en bedrijvenzone ten 
noorden van de E40 (met o.a. Ikea) bediend. Een variante op dit tracé wijkt verder uit 
naar het westen, om eerder de zuidzijde van Zaventem dan de bedrijvenzone te 
bedienen. 
 
Ook dit tracé wordt weerhouden. 
 
De tracés buiten de ring hebben onmiskenbaar een veel lager bedieningspotentieel dan 
de andere, verder beschreven tracés.  De tracés buiten de ring lijken enkel zinvol als de 
versterking van dit deel van de Vlaamse Rand een belangrijke beleidsdoelstelling is, én 
als de realisatie van dergelijke tramlijn gepaard gaat met een (selectieve) 
verdichtingsstrategie rond de haltes. 
 
Verlengd tracé tussen Tervuren en Etterbeek (optie)  
Mocht een tramlijn tussen Zaventem en Tervuren, ten oosten van de Ring, geselecteerd 
worden, kan overwogen worden om de tram na aankomst in Tervuren Brussel te laten 
binnenrijden (alternatief T11), complementair met de bestaande tramlijn naar 
Montgomery. Het vermoeden bestaat dat een verlenging van de tram het 
vervoerpotentieel tussen Zaventem en Tervuren doet toenemen, aangezien bijkomende 
bestemmingen kunnen aangeboden worden.  
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De tram kan vanuit tervuren opnieuw vertrekken in noordelijke richting, over het oude 
tramtracé, om via de ULB en de Tervurenlaan naar Oudergem te sporen, waar het 
verder via Delta – Etterbeek leidt (tracé T11.A). Dit tracé genereert weliswaar een groot 
reizigerspotentieel, maar laat een lange reistijd optekenen, waardoor het zijn doel om 
snel Brussel te bereiken, voorbij schiet. Het tracé wordt niet weerhouden.  
 
De tramlijn kan ook gebruik maken van de bestaande sporen langs de Tervurenlaan, om 
aan de splitsing met de Tervuursesteenweg over een nieuw tracé richting Oudergem te 
sporen (T11.B). Verknoping met het metronet is hier mogelijk (o.a. Hermann-Debroux). 
in Als eindbestemming kan Delta – Etterbeek worden overwogen, omdat hier in de 
toekomst grootschalige ontwikkelingen verwacht kunnen worden. De actuele bediening 
met openbaar vervoer is hier nog zeer beperkt. De nieuwe tramlijn kan een goede 
aanvulling op het netwerk van de MIVB vormen. Tracé T11.B wordt weerhouden voor 
verder onderzoek. 
 
Tracé langs de ring (T8): weerhouden 
In de trechteringstudie werd ook de mogelijkheid van een tracé langs de buitenzijde van 
de Ring onderzocht. Dit tracé heeft een groot bedieningspotentieel, opgebouwd door de 
woonkernen en de tewerkstellingsconcentraties in de nabijheid van de ring. In deze 
berekening werd evenwel nog geen rekening gehouden met de fysieke en mentale 
barrièrewerking van de ring.  
 
De verstoring voor de mens blijft met dit tracé beperkt. De infrastructurele complexiteit is 
vrij groot, gelet op de kruising van de knooppunten R0-E40 en R0-A201. Wellicht zullen 
ook een aantal bruggen over de E40 moeten worden aangepast. De 
verknopingsmogelijkheden met andere OV netwerken zijn relatief beperkt. Er treedt 
geen verstoring van natuur en landschap op. 
 
Dit tracé wordt weerhouden voor verdere uitwerking in de volgende fase van het 
onderzoek. 
 
Tracés via Woluwelaan (T9 en T10): weerhouden 
Er dienen zich ook mogelijkheden aan om de Luchthaven met Tervuren te verbinden via 
een tracé dat gedeeltelijk binnen de ring loopt. Deze tracés hebben een langere reistijd 
tussen begin- en eindbestemming, maar kennen anderzijds een aanzienlijk groter 
bedieningspotentieel, als gevolg van de grote bevolkingsdichtheid en de concentratie 
aan attractoren. Het gebied tussen de grote en de middenring heeft bovendien een 
gebrek aan noord-zuid georiënteerde openbaar vervoerrelaties. Een nieuwe tramlijn zou 
een goede aanvulling vormen op het bestaande tram- en metronet. 
 
Eén tracé (T9) benut gedeeltelijk het bestaande tramtracé naar Wezembeek-Oppem, 
dat kan verlengd worden tot Tervuren. Via de UCL-campus (verknoping met de metro) 
wordt de Woluwelaan bereikt die richting Zaventem gevolgd wordt. Eén alternatief volgt 
de Woluwelaan tot aan de A201 en bedient diverse tewerkstellingsconcentraties. Een 
ander alternatief gebruikt de Leuvensesteenweg om de R0 te kruisen en bedient de 
woonkern Zaventem. 
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Een ander tracé (T10) vertrekt vanuit Tervuren via het bestaande tramspoor langs de 
Tervurenlaan. Vervolgens wordt aangesloten op de Woluwelaan, waar een verlenging 
van de trambedding tot Roodebeek reeds door MIVB zal worden uitgevoerd. Het 
bestudeerde tracé loopt echter verder door tot de A201 om zo de luchthaven te 
bereiken. 
 
Deze tramlijnen hebben een groot structurerend vermogen, al is het 
ontwikkelingspotentieel minder groot dan de tracés aan de buitenzijde van de ring, waar 
nog een grote ontwikkelingsreserve beschikbaar is. 
 
Er werd nog niet nagegaan welke operator (MIVB of De Lijn) het best instaat voor de 
exploitatie van eventuele tracés binnen de ring. Dit zal bestudeerd worden zodra deze 
tracés verder zijn uitgewerkt. Het is duidelijk dat beide operatoren er belang bij hebben 
om een complementair, onderling versterkend netwerk uit te bouwen. 
 

6.3 Knelpuntenonderzoek binnen een ruime zoekzone 

Na de trechteringstudie werden verschillende tracé-alternatieven weerhouden voor 
verder onderzoek (figuur 6.3). Voor elk van deze alternatieven werden ook verschillende 
varianten verkend, die voor verder onderzoek werden meegenomen. 
 
Op basis van de weerhouden tracé-alternatieven en hun varianten werd een eerste, 
ruime zoekzone afgebakend waarbinnen de tracéstudie diende verdergezet te worden 
(figuur 6.4).  
 
Binnen deze ruime zoekzone werden de verschillende tracé-opties verder bestudeerd in 
het kader van een knelpuntenonderzoek. Door de tracé-opties te schrappen die volgens 
dit onderzoek niet haalbaar bleken (vereist gabariet, bochtstralen, geen eigen bedding, 
structureel ontoereikende inpasbaarheid, …), kon de zoekzone verder verfijnd en 
ingeperkt worden (figuur 6.5 en figuur 6.6).  
 

6.4 Afbakening van de plan-MER-zoekzone 

6.4.1 Plan-MER-zoekzone in de kennisgevingsnota 

De trechteringstudie en het knelpuntenonderzoek leidde tot de afbakening van een plan-
MER-zoekzone, die in de kennisgevingsnota werd voorgesteld (figuur 6.7). In de 
kennisgevingsnota werden de resultaten van het knelpuntenonderzoek en de 
afbakening van de plan-MER-zoekzone gebiedsgericht toegelicht. Deze toelichting 
vormde het uitgangspunt voor het ondezoek naar de ruimtelijke inpassing, dat volgde op 
de kennisgevingsnota.  
 
Volgende gebieden kwamen specifiek aan bod. Voor de eigenlijke toelichting wordt 
verwezen naar de kennisgevingsnota en naar de tekst en de deelkaarten in bijlage 
(figuur 6.8).  
 
Gezien de gebiedsgerichte benadering van deze beschrijving, hebben de gehanteerde 
codes uit de kennisgevingsnota betrekking op verschillende varianten tegelijk. Daarom 
zijn deze codes niet meer bruikbaar om in de verdere tracéstudie de onderscheiden 
tracé-alternatieven mee aan te duiden.  
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JE 1 Tracé op de Dikke Beuklaan (Jette, Brussel)  
WL 1 Tracé variant aan de binnenzijde van de ring (Wemmel) 
BL 1 Tracé op de Romeinse steenweg (Brussel, Jette, Wemmel, Grimbergen) 
BL 2 Tracévarianten rondom de Houba de Strooperlaan (Brussel) 
WL 2 Tracés langs kernen aan de buitenzijde van de Ring (Wemmel, Grimbergen, 

Meise) 
ME 1 Tracés langs kernen aan de buitenzijde van de Ring (Wemmel, Grimbergen, 

Meise) 
BL 3 Tracémogelijkheden op de Heizel met verknoping (Brussel) 
GN 1 Tracé van Heizel tot Vilvoorde langs de buitenzijde van de ring (Grimbergen) 
GN 2 Tracés langs kernen aan de buitenzijde van de Ring (Wemmel, Grimbergen, 

Meise) 
GN 3 Tracé rondom Strombeek-Bever via A12 (Grimbergen) 
GN 4  Tracé variant door de Sint-Annalaan en Romeinse steenweg (Grimbergen, 

Vilvoorde, Brussel)  
VE 1  Tracé variant door de Sint-Annalaan en parallel tracé door de Warandelaan 
VE 2  Tracé variant met bediening van het Militair Hospitaal (Brussel, Vilvoorde) 
VE 3 Tracévariant aan de zuidzijde van de binnenring (Vilvoorde) 
VE 4 Tracé via Albert I Laan naar campus Medialaan (Vilvoorde) 
VE 5 Tracémogelijkheden via woonwijk Kassei (Vilvoorde)  
BL 4 Bestaand tracé tussen Heizel en Van Praet (Brussel) 
BL 5 Tracé via Jean de Bolognelaan of Mutsaardlaan (Brussel) 
BL 6 Tracé door de kern van Neder-Over-Heembeek (Brussel) 
BL 7 Tracévarianten door het industriegebied aan de Vilvoordse steenweg (Brussel)  
BL 8 via de Schaarbeeklei en de Vilvoordselaan tot Van Praet (Brussel, Schaarbeek, 

Vilvoorde) 
VE 6 Tracé via de Brusselse steenweg (Vilvoorde, Brussel) 
VE 7 Tracé door het centrum van Vilvoorde 
VE 8 Zoekzone CAT site en Parkstraat (Vilvoorde, Machelen) 
MN 1 Zoekzone Kerkstraat (Machelen) 
MN 2 Tracé via Woluwelaan (Machelen) 
VE 9 tracé via de  Luchthavenlaan (Vilvoorde, Machelen) 
MN 3 Tracé via Luchthavenlaan (Machelen, Steenokkerzeel) 
SL 1 Zoekzone oostzijde Brucargo (Steenokkerzeel, Machelen) 
SL 2 tracé alternatieven onder de landingsbanen (Steenokkerzeel, Zaventem) 
MN 4 Zoekzone open ruimte ten oosten van het centrum en Heirbaan (Machelen) 
MN 5 Zoekzone Brucargo 
MN 6 Tracés via de verkeerswisselaar R0-A201 (Machelen, Zaventem) 
ZM 1 Bediening terminal Luchthaven Brussel-Nationaal (Zaventem) 
MN 7 Kruising van de R0 in zuidelijke richting (Machelen, Zaventem) 
ZM 2 Zoekzone bocht van Nossegem en de oude spoorbedding (Zaventem) 
ZM 3 tracé rondom de kernen (Zaventem, Wezembeek-oppem) 
ZM 4 tracé door Nossegem en Sterrebeek (Zaventem) 
ZM 5 tracés via bedrijventerreinen tussen de spoorlijn 36 en de E40 (Zaventem) 
ZM 6 Bediening centrum Zaventem 
ZM 7 Tracé via de oostkant van de buitenring (Zaventem, Kraainem, Wezembeek-

Oppem) 
ZM 8 tracé tussen E40 en Tramlaan (Zaventem, Wezembeek-Oppem) 
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ZM 9 Tracé via de Woluwelaan (Zaventem, Kraainem, St. Lambrechts Woluwe)  
WM 1 Tracé van Hippodroomlaan naar Ban-Eik (Wezembeek-Oppem)  
KM 1 Tracé alternatief aan de oostkant van de ring (Kraainem, Zaventem, 

Wezembeek-Oppem-) 
WM 2 Tracé alternatief aan de oostkant van de ring (Kraainem, Wezembeek-Oppem) 
WM 3 Hergebruik MIVB trambedding tot aan Ban-Eik (Wezembeek-Oppem) 
WM 4 Oude spoorbedding tot Tervuren (Wezembeek-Oppem, Tervuren)  
WM 5 Tracé rondom de kernen (Zaventem, Wezembeek-Oppem) 
WM 6 Tracé door Nossegem en Sterrebeek (Zaventem, Sterrebeek, Wezembeek-

Oppem) 
KM 2 Woluwelaan (Kraainem, Zaventem, St. Lambrechts Woluwe) 
SLE 1 Bediening van de UCL Campus (St. Lambrechts Woluwe, Kraainem, St. Pieters 

Woluwe) 
KM 3 Zoekzone tussen de MIVB trambedding, de Koningin Astridlaan en de 

Wezembeeklaan 
SLE 2 Woluwelaan (St. Lambrechts Woluwe) 
KM 4 Niet weerhouden varianten (Kraainem) 
SLE 3 Tracé via de groene spoorwandeling (St. Lambrechts Woluwe, St. Pieters 

Woluwe) 
SPE 1 Woluwelaan (St. Pieters Woluwe) 
SPE 2 Hergebruik trambedding op de Tervurenlaan (St. Pieters Woluwe, Oudergem, 

Tervuren) 
SPE 3 Niet weerhouden varianten (St. Pietrs Woluwe) 
OM 1 tracé tot Delta (Oudergem, Elsene) 
TN 1 Hergebruik MIVB trambedding tot aan Tervuren 
 

6.4.2 Uitbreiding van de zoekzone na de kennisgevingsnota 

Als reactie op de kennisgevingsnota werden diverse adviezen en inspraakreacties 
ingediend. Sommige bevatten suggesties voor het onderzoek van tracé-alternatieven 
die buiten de plan-MER-zoekzone vallen, zoals die gedefinieerd werd in de 
kennisgevingsnota. 
 
Alle ingediende suggesties werden onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat een 
aantal voorgestelde tracé-alternatieven redelijkerwijze in overweging genomen moeten 
worden. Dit heeft aanleiding gegeven tot een uitbreiding van de plan-MER-zoekzone 
(figuur 6.9). Voor een toelichting bij deze uitbreiding wordt verwezen naar bijlage 6.1. 
Het gaat om volgende uitbreidingen van de zoekzone: 
• Brussel: Alternatief tracé t.h.v. Esplanade – Metrostation Heizel (Advies Brussel 

Mobiel) 
• Vilvoorde, Brussel: Opname tracés via Militair Ziekenhuis Neder-Over-Heembeek 

(Advies BTTB) 
• Vilvoorde: Verbinding tussen Medialaan en Belgiëlaan (Advies ANB) 
• Zaventem: Bijkomend tracé doorheen de bedrijvenzone Leuvensesteenweg (Advies 

VOKA) 
• Wezembeek-Oppem, Tervuren : Paralleltracé via Albertlaan (Diverse adviezen) 
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6.5 Onderzoek ruimtelijke inpassing 

Binnen de aangepaste planMER-zoekzone werden alle tracé-opties opnieuw, en meer 
in detail onderzocht op hun ruimtelijke inpasbaarheid. Dit gebeurde aan de hand van 
terreinbezoek, analyse van de bestaande toestand, ontwerpend onderzoek naar 
inpassingmogelijkheden van de tram. Waar nodig werden de tracés iteratief 
geoptimaliseerd (stelselmatig wegwerken van resterende knelpunten) om tot een zo 
goed mogelijke inpassing te komen. 
 
Voor sommige tracé-opties bleek de inpasbaarheid structureel ontoereikend. Dit kon om 
uiteenlopende redenen het geval zijn:  

- Niet of onvoldoende beantwoordend aan de technische randvoorwaarden 
(gabariet vrije ruimte, bochtstralen) 

- Geen vrije doorstroming of substantieel risico op ander oponthoud 
- Onvoldoende mogelijkheden om haltes in te planten die voldoende 

vervoerpotentieel kunnen genereren (door nabijheid van programma en/of 
verknoping) 

- Te grote reistijd, omwille van grote omrijfactor en/of lage snelheid 
- Onaanvaardbare impact op de omgeving (b.v. te groot aantal onteigeningen, 

grote barrièrewerking in verblijfsgebied, te sterke reductie van het wegverkeer, 
te veel kruispunten, te grote verstoring van natuur of landschap), zeker als er 
alternatieven of varianten voorhanden zijn met een minder grote impact 

- Te complexe kunstwerken 
 
Deze tracé-opties werden niet verder weerhouden voor verdere evaluatie. 
 
De tracé-opties die wél een plausibele keuze vormden, en dus redelijkerwijze in 
overweging genomen moeten worden in de plan-MER, vormden de basis voor de 
definitie van de tracé-alternatieven die in volgend hoofdstuk worden voorgesteld (figuur 
6.10 en figuur 6.11). 
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7 OPBOUW EN BEOORDELING TRACÉ-ALTERNATIEVEN TRAMLIJ N P4 JETTE 
– TERVUREN  

7.1 Figuren 

Figuur 7.1 Onderzoek ruimtelijke inpassing  – overzicht deeltracés 
Figuur 7.2 Overzicht trace-alternatieven 
Figuur 7.2.a Overzicht tracé-alternatieven deeltracé A : UZ Jette – Station Heizel 
Figuur 7.2.b Overzicht tracé-alternatieven deeltracé B : Station Heizel – VTM-site 
Figuur 7.2.c Overzicht tracé-alternatieven deeltracé C : VTM-site – Station Vilvoorde  
Figuur 7.2.d Overzicht tracé-alternatieven deeltracé D : Station Vilvoorde – Brussels  
Figuur 7.2.e Overzicht tracé-alternatieven deeltracé E : Brussels Airport - Tervuren 
Figuur 7.3 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé A1 
Figuur 7.4 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé A2 
Figuur 7.5 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé B1 
Figuur 7.6 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé B2 
Figuur 7.7 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé B3 
Figuur 7.8 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé B4 
Figuur 7.9 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé B5 
Figuur 7.10 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé C1 
Figuur 7.11 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé C2 
Figuur 7.12 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé C3 
Figuur 7.13 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé C4 
Figuur 7.14 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé D1 
Figuur 7.15 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé D2 
Figuur 7.16 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé D3 
Figuur 7.17 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé D4 
Figuur 7.18 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé E1 
Figuur 7.19 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé E2 
Figuur 7.20 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé E3 
Figuur 7.21 Onderzoek ruimtelijke inpassing: Overzicht deeltracé E4 
 

7.2 Opbouw van de tracé-alternatieven 

De trechteringstudie en het daarop volgend knelpuntenonderzoek hebben geleid tot de 
afbakening van een zoekzone voor de tracébepaling van de tramlijn, zoals voorgesteld 
in de kennisgevingsnota van het plan-MER.  
 
Binnen deze zoekzone werden de verschillende tracémogelijkheden verder verfijnd op 
basis van ontwerpend onderzoek. Het onderzoek resulteerde, volgens de methode 
zoals hieronder beschreven, in de identificatie van een aantal tracé-alternatieven die 
geëvalueerd en tegen elkaar afgewogen werden.  
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7.2.1 Sneltram of regionale tram ? 

In de inleidende hoofdstukken werd het onderscheid toegelicht tussen een exploitatie 
als sneltram of als regionale tram. Bij een exploitatie als regionale tram wordt de 
snelheid van de tram gelimiteerd op 70 km/u en volstaat een beveiliging op zicht. Een 
sneltram kan tot 100 km/u rijden, mits de installatie van een seinbeveiliging. De 
exploitatie als sneltram heeft enkel zin als deze snelheid over grote delen van het tracé 
kan gehaald worden. Dit vereist een voldoende grote afstand tussen opeenvolgende 
haltes, weinig of geen doortochten of medegebruik van beddingen, geen 
voorrangskruisingen, …   
 
De keuze tussen een sneltram of een regionale tram heeft enkel betrekking op de 
maximale snelheid van de tram. Vanzelfsprekend zullen zowel de regionale tram als de 
sneltram hun snelheid aan de omgeving aanpassen tot 50 km/u of nog lager. 
Van bij de aanvang van de tracéstudie stond vast dat de tangentiële tramlijn Jette – 
Zaventem – Tervuren als een regionale tramlijn moest worden geconcipieerd. Voor deze 
tramlijn moet immers een evenwicht worden gezocht tussen het verbindende karakter 
(waar snelheid primeert) en het ontsluitende karakter (waar gebiedsdekking en 
haltedichtheid belangrijk zijn). De sterk verstedelijkte context van de Vlaamse Rand laat 
in de praktijk overigens meestal niet toe om sneller te rijden dan 50, laat staan 70 km/u. 
 

7.2.2 Afbakening van de deeltracés (figuur 7.1) 

Om de evaluatie van de tracé-alternatieven beheersbaar te houden, wordt de volledige 
tramlijn opgedeeld in een aantal deeltracés. De afbakening van deze deeltracés wordt 
zodanig gekozen, dat voor elk deeltracé verschillende tracé-alternatieven volgens een 
intern consistente logica kunnen worden opgebouwd.  
Op basis van de inzichten uit het ontwerpend onderzoek werden de deeltracés voor 
deze tramlijn als volgt gekozen. In veel gevallen valt de aansluiting van twee 
opeenvolgende deeltracés samen met een locatie die door de tram zeker bediend moet 
worden, omwille van het bedieningspotentieel of de verknoping. 
Voor deze tramlijn worden volgende deeltracés gekozen:  
• Van UZ Jette tot Heizel: verknoping met metro, bediening van Heizelplateau 
• Van Heizel tot VTM-site: bediening kantoorzone Medialaan / wijk Kassei 
• Van VTM-site tot station Vilvoorde: verknoping met spoor- en busnet 
• Van Station Vilvoorde tot Brussels Airport: bediening Terminal, verknoping 

treinstation 
• Van Brussels Airport tot tramterminus Tervuren: eindhalte. 
 
De optie om de VTM-site te bedienen en als schakel van twee deeltracés te definiëren is 
geen strategische, vooropgestelde keuze. De bediening is het gevolg van de afweging 
dat het “Kanaaltracé” dat in de trechteringstudie werd onderzocht, bij nader inzien 
relatief weinig vervoerpotentieel genereerde en dit ook – gezien de beleidskeuzes van 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om het havengebied als een logistieke en 
productiegerichte zone te bestemmen – in de toekomst wellicht het geval zal blijven.  
Daar staat tegenover dat de bediening van de as Kassei / Medialaan / Koningslo-
Strombeek Bever of Nederoverheembeek wél een belangrijk vervoerpotentieel 
genereert en bovendien een belangrijk structuurversterkend effect heeft. Op deze as 
bleek uit ontwerpend onderzoek dat, gezien de ruimtelijke configuratie en het beperkt 
aantal mogelijkheden om de R0 te kruisen, elke potentiële route via de kantoorzone aan 
de Medialaan (verder VTM-site genoemd) passeert. Omdat de tracékeuze binnen de 
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ring losstaat van de tracékeuze buiten de ring, werd de VTM-site als knooppunt van 
twee deeltracés gedefinieerd. 
 

7.2.3 Tracé-alternatieven voor het deeltracé tussen UZ Jette en station Heizel (A) 

Tussen UZ Jette en metrostation Heizel worden de tracémogelijkheden vooral bepaald 
door de keuze om te bundelen; 
• hetzij met een bovenlokale weg, via de Romeinse Steenweg  
• hetzij met een lokale weg, via de Dikke Beuklaan. 
Dit leidt tot de selectie van volgende hoofdalternatieven: 

1. een deeltracé via de Romeinse Steenweg en de Houba de Strooperlaan (A1) 

2. een deeltracé via De Dikke Beuklaan (A2). 

 
7.2.4 Tracé-alternatieven voor het deeltracé tussen station Heizel en de VTM-site (B) 

Tussen het metrostation Heizel en de VTM-site bepalen volgende afwegingen de 
definitie van de verschillende tracé-alternatieven. 
Er zijn twee mogelijkheden om het gebied tussen de A12 en de R0 binnen te rijden: 
hetzij via Esplanade en Romeinse Steenweg, hetzij via de Eeuwfeestlaan en tramstation 
De Wand. 
 
Tussen A12 en R0 zijn er verschillende keuzes mogelijk om dit gebied te doorkruisen: 
• Ofwel een centrale route door Strombeek-Bever / Koningslo, via de St. Annalaan of 

via de Warandelaan 
• Ofwel een omleiding ten noorden van Strombeek-Bever (via A12) 
• Ofwel een omleiding ten zuiden van Koningslo (via Indringingsweg- 
• Ofwel een centrale route doorheen Neder-Over-Heembeek. 
 
Deze opties leiden tot de definitie van volgende hoofdalternatieven: 

1. een deeltracé parallel met de A12 en de beekvallei (B1) 

2. een deeltracé via de Romeinse Steenweg en de Sint-Annalaan (B2) 

3. een deeltracé via de Wand en de Warandelaan (B3) 

4. een deeltracé via de Wand en de Indringingsweg (B4) 

5. een deeltracé via de Wand, de Versailleslaan en de Bruynstraat (B5). 

 
7.2.5 Tracé-alternatieven voor het deeltracé tussen de VTM-site en station Vilvoorde (C) 

Dit deeltracé valt uiteen in twee delen: tussen VTM-site en Kanaal, en tussen Kanaal en 
het Station van Vilvoorde. 
Tussen de kantorenzone op de Medialaan en het Kanaal zijn er drie grote opties om de 
wijk Kassei te passeren: 
• hetzij langs de zuidzijde, via de rand van het Domein Drie Fonteinen,  
• hetzij centraal door de wijk, waar nodig met gesplitste rijrichtingen, 
• hetzij langs de noordzijde, via de open ruimte van de Tangebeekvallei.  
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Tussen het Kanaal en het station rijden alle tracé alternatieven rijden gebundeld via de 
Vuurkruisenlaan, langs het Heldenplein en de Stationslei. Tijdens de trechteringstudie 
en het knelpuntenonderzoeken werden andere alternatieven onderzocht en terzijde 
geschoven wegens niet haalbaar of niet wenselijk.Deze opties leiden tot de definitie van 
de volgende hoofdalternatieven: 

1. Een deeltracé via de Medialaan en het Domein Drie Fonteinen (C1) 

2. Een deeltracé via de Belgiëlaan en het Domein Drie Fonteinen (C2) 

3. Een deeltracé via de Albert I laan en de Rubensstraat (C3). 

4. Een deeltracé via de Tangebeekvallei en de Rubensstraat (C4). 

 
7.2.6 Tracé-alternatieven voor het deeltracé tussen station Vilvoorde en Brussels Airport (D) 

Tussen station Vilvoorde en de luchthaven worden de tracémogelijkheden vooral 
bepaald door de keuze om te bundelen; 
• Hetzij via de Woluwelaan, met een kruising van de RO via de Woluwelaan of via de 

A201; 
• Hetzij via de Luchthavenlaan, met vervolgens een bundeling met de E19 dan wel 

een doorkruising van Brucargo. 
Volgende hoofdalternatieven werden gedefinieerd: 

1. Een deeltracé via de Woluwelaan, de Oude Woluwelaan en een nieuw viaduct 
over de R0 (D1) 

2. Een deeltracé via de Woluwelaan en de koker onder de R0 (D2) 

3. Een deeltracé via de Luchthavenlaan en parallel gebundeld met de E19 (D3) 

4. Een deeltracé via de Luchthavenlaan en Brucargo (D4) 

 
7.2.7 Tracé-alternatieven voor het deeltracé tussen Brussels Airport en Tervuren (E) 

Tussen de luchthaven en Tervuren onderscheiden we volgende opties om deze 
deelruimte te bedienen. Zij worden bij het vertrek bepaald door de beperkte 
mogelijkheden om de luchthaven te verlaten. 
Ofwel volgt de tram een zo kort mogelijke route tussen Brussels Airport en Tervuren, die 
de luchthaven verlaat in zuidelijke richting (via de oude spoorbedding) en volledig buiten 
de R0 blijft.  
 
Ofwel verlaat de tramlijn de luchthaven via een tracé gebundeld met de A201, om langs 
de binnenzijde van de R0 zuidwaarts te buigen. Vervolgens zijn drie keuzes mogelijk:  
• Ofwel keert de tram zo snel mogelijk terug naar het korte tracé aan de buitenzijde 

van de R0; 
• Ofwel blijft de tram de Woluwelaan volgen tot voorbij Kraainem, om via 

Wezembeek-Oppem (tramlijn 39) naar Tervuren terug te rijden; 
• Ofwel blijft de tram de Woluwelaan volgen tot vorobij Sint-Pieters-Woluwe, om via 

het westen (tramlijn 44) Tervuren binnen te rijden. 
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Een tracé dat bundelt met de R0 werd na verder onderzoek terzijde geschoven. Dit 
tracé interfereert immers sterk met de mogelijke uitbreiding van de R0 in de nabije of 
verdere toekomst. Het tracé vereist bovendien de aanpassing van een groot aantal 
bruggen over de R0, met een grote kostprijs tot gevolg. 
Volgende hoofdalternatieven worden onderscheiden: 

1. Een tracé via de oude spoorbedding en Sterrebeek (E1) 

2. Een tracé via Keiberg en Sterrebeek (E2) 

3. Een tracé via Keiberg, de Woluwelaan en UCL (E3) 

4. Een tracé via Keiberg, de Woluwelaan en de Tervurenlaan (E4) 

 
 
In de hierna volgende delen worden alle tracé-alter natieven en hun mogelijke 
varianten, die in de tracéstudie onderzocht werden,  geëvalueerd. De alternatieven 
en varianten die redelijkerwijze in beschouwing moe ten genomen worden, zullen 
na evaluatie worden weerhouden voor verder onderzoe k in de plan-MER (conform 
decreet algemene bepalingen bij het milieubeleid, t itel 4, hoofdstuk 1, afd. 1 
definities: art. 4.1.1 §1, 7° c). 
 
 
De toelichting en de evaluatie die in dit hoofdstuk bij elk tracé-alternatief worden 
gegeven, zijn een beknopte samenvatting van de toelichting en de evaluatie in de 
tracéstudie.  
 
Zoals in het vijfde hoofdstuk toegelicht, hebben de scores in de evaluatieroos eerder 
een vergelijkende dan een absolute waarde. Er werd immers een universele 
rekenmethode en een universele waardenschaal gehanteerd voor alle deeltracés en 
over de vier tramlijnen. De scores worden ook beïnvloed door de de afbakening van de 
deeltracés en door de rekenmethode (herrekening in functie van afstand in vogelvlucht), 
wat de scores niet altijd éénduidig vergelijkbaar maakt.  
 
De scores van één alternatief moeten worden afgewogen tegen de scores van de 
andere alternatieven voor hetzelfde deeltracé, om zo te bepalen welk tracé globaal het 
beste scoort.  
 
Bij elk tracé-alternatief worden de voornaamste sterkten en zwakten (ten opzichte van 
de andere alternatieven) in een beknopte tabel weergegeven. Deze opsomming beperkt 
zich in de tekst van de plan-MER tot de markantste eigenschappen, om de beschrijving 
leesbaar te houden. 
 
Voor een volledige beschrijving van de alternatieven en de varianten, wordt verwezen 
naar het eindrapport van de tracéstudie (als bijlage bij deze plan-MER). In dit 
eindrapport zijn ook voor alle tracé-alternatieven de berekende waarden opgenomen die 
geleid hebben tot de scores voor de zestien criteria.   
  



 
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 69 - 23 augustus 2013 

 

 
7.3 Deeltracé A1: UZ Jette – Heizel via de Romeinse  Steenweg 

7.3.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.3. 
 
Hoofdalternatief (A1) 
Deeltracé A1 volgt de geplande trambedding van de MIVB tot aan de 
Tentoonstellingslaan. Vervolgens rijdt de tramlijn verder via de Romeinse Steenweg en 
slaat af op de Houba de Strooperlaan. 
 
Tussen het UZ Jette en Heizel zijn voor dit deeltracé richtinggevend zes tussenstops 
voorzien: UZ Jette, Brussel Brandweer, Heimbosch, Onyxsquare, Houba de Strooper en 
Heizel. 
 
Mogelijke varianten 
Volgende varianten werden voor dit deeltracé onderzocht: 
• Varianten voor de verbinding tussen de Romeinse Steenweg en de Keizerin 

Charlottelaan.  
• Varianten m.b.t. de haltelocatie in Heizel 
 

7.3.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur 7.3). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ A: UZ JETTE - HEIZEL P4 

A.1 b via Romeinse Steenweg 

(variant b Houba de Strooperlaan) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(0) trambusbaan 

(+) geen kunstwerken 

(-) hoge indirecte kost: heraanleg Romeinse 
Steenweg 

(+)  snel tracé  

(+) stipt tracé 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(+) groot vervoerpotentieel 

(+) bediening UZ Jette 

(+) zijdelingse bediening Modelwijk 

(+) bediening Heizel 

(+) goede verknoping OV: metro, tram, bus  

(+) goede verknoping weg en fiets 

 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) geen onteigeningen 

(-) beperkte trajecthinder Rom. Steenweg 

(+) geen verstoring natuur en landschap 
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(-) grotere oversteek- en kruisinghinder 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(+) bundeling met infrastructuur 

(+) goede verenigbaarheid met omgeving 

(+) voldoende ruimte beschikbaar 

(+) grootstedelijke dynamiek 

(+) ontwikkelingspotentieel Heizel 

     

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 

 
7.3.3 Evaluatie varianten tussen Romeinse Steenweg en Keizerin Charlottelaan 

Volgende varianten werden onderzocht: 
• Een tracé via de Houba de Strooperlaan (variant b, hoofdalternatief) 
• Een tracé via de Amethiststraat en de Modelwijklaan (variant b) 
 
Beide varianten worden weerhouden voor de plan-MER.  
 

7.3.4 Evaluatie varianten m.b.t. de halte Heizel 

Verschillende haltemogelijkheden werden onderzocht: 
• Ter hoogte van het Alliance Hotel 
• Ter hoogte van het bestaande tramstation 
 
De verschillende mogelijke inplantingen worden weerhouden voor de plan-MER. 
 

7.3.5 Besluit 

Het deeltracé A1, van UZ Jette tot Heizel via de Romeinse Steenweg, wordt 
weerhouden voor de plan-MER, samen met de hoger beschreven varianten. 
 

7.4 Deeltracé A2: UZ Jette – Heizel via de Dikke Be uklaan  

7.4.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.4. 
 
Hoofdalternatief (A2) 
Deeltracé A2 volgt de geplande  trambedding van de MIVB tot aan de 
Tentoonstellingslaan. Vervolgens rijdt de tramlijn verder via de Dikke Beuklaan, steekt 
de Houba de Strooperlaan over om langs de oostzijde van deze straat tot aan de 
Keizerin Charlottelaan te rijden. 
In dit alternatief zijn richtinggevend zes haltes voorzien tussen UZ Jette en Heizel: UZ 
Jette, Brussel Brandweer, Heimbosch, Modelwijk, Stadion en Heizel. 
 
Mogelijke varianten  
Volgende varianten werden voor dit deeltracé onderzocht:  
• varianten op de Houba de Strooperlaan (middenberm of zijkant)  
• varianten m.b.t. de inplanting van de halte aan de Heizel 
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7.4.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ A: UZ JETTE - HEIZEL P4 

A.2 via Dikke Beukenlaan 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(+) lage directe kost: deels bestaand (door MIVB 
te realiseren) tracé 

(+) lage indirecte kost 

(0) iets trager tracé  

(+) stipt tracé 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(+) groot vervoerpotentieel 

(+) bediening UZ Jette 

(+) centrale bediening Modelwijk 

(+) bediening Heizel 

(+) goede verknoping OV : metro, tram, bus  

(+) goede verknoping weg en fiets 

 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) geen onteigeningen 

(+) geen trajecthinder  

(0) beperkte oversteek- en kruisinghinder 

(+) geen verstoring natuur en landschap 

 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(+) bundeling met infrastructuur 

(+) goede verenigbaarheid met omgeving 

(+) voldoende ruimte beschikbaar 

(+) grootstedelijke dynamiek 

(+) ontwikkelingspotentieel Heizel 

     

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 

 
7.4.3 Evaluatie varianten Houba de Strooperlaan 

Volgende varianten werden onderzocht: 
• Een tracé over de middenberm van de Houba de Strooperlaan (variant c) 
• Een tracé langs de westzijde van de Houba de Strooperlaan (variant d, 

hoofdalternatief) 
Enkel de variant d, op de zijberm aan de kant van het Stadion, wordt weerhouden. 
Variant c wordt niet weerhouden, omwille van de bestaande centrale bomenrij.  
 

7.4.4 Evaluatie varianten m.b.t. de halte Heizel 

Zie alternatief A1.  
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7.4.5 Besluit 

Het deeltracé A2, van UZ Jette tot Heizel via de Dikke Beuklaan, wordt weerhouden 
voor de plan-MER.  
 

7.5 Deeltracé B1: Heizel – Vtm via A12 en Beekvalle i 

7.5.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.5. 
 
Hoofdalternatief (B1) 
Deeltracé B1 rijdt vanaf het metrostation Heizel verder via de Miramarstraat en 
Esplanade. De tram kruist de A12 ongelijkvloers via de Romeinse Steenweg en slaat 
dan af op de Antwerpselaan. De tram rijdt hier in eigen bedding verder aan de oostkant 
en bundelt verderop met het knooppunt A12 - R0. Achter het kerkhof van Strombeek-
Bever rijdt de tram door het Potaardeveld en bundelt met de beekvallei tot aan de Sint-
Annalaan. Het tracé rijdt verder gebundeld aan de zuidkant van de ring tot aan de 
Tyraslaan en gebruikt het bestaande viaduct om de R0 te kruisen. Via de Medialaan rijdt 
de tram verder tot aan de kantoorzone.  
In dit alternatief zijn richtinggevend zeven haltes voorzien tussen Heizel en de VTM: 
Nieuwelaan, De Villegas, Haneveld, Hellebeek, Warande, De Tyras en VTM. 
 
Mogelijke varianten  
Volgende varianten werden voor dit deeltracé onderzocht: 
• Varianten voor passage op de Heizel 
• Varianten voor de passage langs de A12 
• varianten voor de passage door Voor in Strombeek-Bever 
• Varianten tussen de Warandelaan en de de Tyraslaan 
• Varianten voor de passage langs de Medialaan 
 

7.5.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ B: HEIZEL - VTM P4 

B.1 kn via A12 en beekvallei 
(variant kn ten zuiden van R0) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(-) iets duurder tracé: omrijfactor 
(-) kleinere indirecte kost 

(+) vrij snel tracé  
(+) stipt tracé 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(-) Beperkter potentieel (-) Beperkte OV verknoping (Esplanade) 
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(0) Zijdelingse bediening Strombeek-Bever 
 

(+) goede verknoping weg (R0/A12/N276) 
(+) goede verknoping fiets 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(-) verwerving eigendommen 
(+) geen traject- en oversteekhinder 
(+)weinig kruisinghinder 
 

(-) beperkte verstoring beekvallei 
 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(+) gedeeltelijke bundeling 
(-) minder goed verenigbaar met omgeving 
(+) voldoende ruimte beschikbaar 
(+) vrij goede inpasbaarheid haltes 
 

(-) beperkte structuurversterking 
(-) beperkt ontwikkelingspotentieel 
 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 

 
7.5.3 Evaluatie varianten voor de aansluiting in Heizel 

Tussen het tramstation Heizel en de aansluiting op de Antwerpselaan (parallelweg aan 
A12) zijn er twee mogelijkheden. Ofwel volgt de trambedding de Miramarstraat om 
Esplanade te bereiken (variant a, hoofdalternatief), ofwel wordt vanaf het tramstation de 
trambedding in een rechte lijn doorgetrokken tot aan de Esplanade (variant f).  
Beide varianten worden weerhouden in afwachting van een tracékeuze voor tramlijn 
Boom-Brussel, en van een concreet ontwerp, op te stellen in overleg met de stad 
Brussel en de MIVB. 
 

7.5.4 Evaluatie varianten voor de passage langs de A12 

Er zijn twee mogelijkheden om te bundelen met de A12. Ofwel volgt de trambedding de 
Antwerpselaan (variant g, hoofdalternatief). Ofwel ligt de trambedding op de groene 
berm tussen de A12 en de Antwerpselaan (variant f). 
Variant g wordt weerhouden voor de plan-MER. Variant f wordt niet weerhouden, gezien 
de interferentie met het wegverkeer (op- en afrit A12). 
 

7.5.5 Evaluatie varianten voor passage in het Voor, Strombeek-Bever 

In het Voor zijn er twee mogelijkheden om verder te rijden. Ofwel wordt er gebundeld 
met de R0 aan de zuidkant (variant k, hoofdalternatief), ofwel rijdt de tram via de 
Leeuwerikenlaan en de Vinkenlaan (variant l).  
Varianten k en l worden weerhouden voor de plan-MER.  
 

7.5.6 Evaluatie varianten tussen Warandelaan en de Tyraslaan 

Tussen de Warandelaan en de de Tyraslaan zijn er drie mogelijke tracévarianten: 
• Gebundeld met de Albert I laan (variant m) 
• Gebundeld met de noordzijde van de R0 (variant o) 
• Gebundeld met de zuidzijde van de R0 (variant n, hoofdalternatief)  
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Enkel varianten m en n worden weerhouden voor de plan-MER. Variant o wordt niet 
weerhouden (inname terrein, voldoende alternateven beschikbaar). 
 

7.5.7 Evaluatie varianten voor de passage langs de VTM-site 

Volgende varianten werden onderzocht: 
• Bundeling met de Medialaan langs de noordzijde (variant p, hoofdalternatief) 
• Bundeling met de Medialaan langs de zuidzijde (variang q) 
• Een tracé langs (variant r) of richting (variant s) Albert I laan 
 
Varianten p en q worden weerhouden voor de plan-MER. Varianten r en s worden niet 
weerhouden. 
 

7.5.8 Besluit 

Tracé-alternatief B1, van Heizel tot VTM,  gebundeld met de A12, de beekvallei en de 
R0, wordt weerhouden voor evaluatie in de plan-MER. Verschillende varianten worden 
eveneens weerhouden. 
 

7.6 Deeltracé B2: Heizel – Vtm via Romeinse Steenwe g en Sint-Annalaan 

7.6.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.6. 
 
Hoofdalternatief (B2) 
Deeltracé B2  rijdt vanaf het metrostation Heizel verder via de Miramarstraat en 
Esplanade. De tram kruist de A12 ongelijkvloers via de Romeinse Steenweg en rijdt 
verder op een centrale middenberm naar en doorheen de Sint-Annalaan. Aan het rond 
punt slaat de tram af op de Meeuwenlaan en rijdt verder via de Vinkenlaan en 
Warandelaan. De tram blijft gebundeld aan de zuidkant van de ring rijden tot aan de 
Tyraslaan en gebruikt het bestaande viaduct om de R0 te kruisen. Via de Medialaan rijdt 
de tram verder tot aan de VTM. 
In dit alternatief zijn richtinggevend zeven haltes voorzien tussen Heizel en VTM: 
Esplanade, Romeinse Steenweg, Bloemendallaan, Sint-Annalaan, Het Voor, De Tyras, 
VTM. 
 
Mogelijke varianten 
Volgende varianten werden voor dit deeltracé onderzocht: 
• Varianten voor passage op de Heizel 
• Varianten tussen de Warandelaan en de de Tyraslaan 
• Varianten voor de passage langs de Medialaan 
 

7.6.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in volgende tabel.  
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DEELTRACÉ B: HEIZEL - VTM P4 

B.2 n via Romeinse Steenweg en St.-Annalaan 
(variant n ten zuiden van R0) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(-) duurder tracé (trambusbaan) 
(-) grote indirecte kost (St. Annalaan) 
 

(+) snel tracé  
(0) stipt tracé (overrijdbare bedding) 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(+) Centrale bediening Strombeek-Bever en 
Koningslo 
(0) minder groot potentieel 
 

(-) Beperkte OV verknoping (Esplanade) 
(+) goede verknoping weg (R0/A12/N276) 
(+) goede verknoping fiets 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) bijna geen onteigeningen 
(-) beperkte trajecthinder St. Annalaan 
(-) grotere kruisinghinder St. Annalaan 
 

(+) geen verstoring: bundeling met infrastructuur 
 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(+) bundeling met bestaande wegen 
(+) goed verenigbaar met omgeving 
(-) beperkte beschikbare ruimte voor haltes 
(+) goede inpasbaarheid haltes 
 

(+) structuurversterking Strombeek-Bever en 
Koningslo 
(+) goed ontwikkelingspotentieel 
 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 

 

 
7.6.3 Evaluatie varianten voor de aansluiting in Heizel 

Zie alternatief B1. 
 

7.6.4 Evaluatie varianten tussen Warandelaan en de Tyraslaan 

Zie alternatief B1. 
 

7.6.5 Evaluatie varianten langs de Medialaan 

Zie alternatief B1. 
 

7.6.6 Besluit 

Tracé-alternatief B2, van Heizel tot VTM via de Romeinse Steenweg en de Sint-
Annalaan, wordt weerhouden voor evaluatie in de plan-MER. 
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7.7 Deeltracé B3: Heizel – Vtm via De Wand en de Wa randelaan 

7.7.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.7. 
 
Hoofdalternatief (B3) 
Deeltracé B3 Verlaat de Heizel via de bestaande MIVB bedding richting Eeuwfeest en 
De Wand. Aan De Wand verlaat de tram de bestaande sporen om richting Jean de 
Bolognelaan verder te rijden. Verderop slaat de tram af naar de Wannekouterlaan en 
takt aan op de Warandelaan. De tram loopt ook via een aantal ingesloten open ruimtes. 
De tram blijft gebundeld aan de zuidkant van de ring rijden tot aan de Tyraslaan en 
gebruikt het bestaande viaduct om de R0 te kruisen. Via de Medialaan rijdt de tram 
verder tot aan de VTM. 
In dit alternatief zijn richtinggevend acht haltes voorzien tussen Heizel en VTM: 
Eeuwfeest, De Wand, Wannekouter, Groendal, Streekbaan, Vinkendal, De Tyras, VTM. 
 
Mogelijke varianten 
Volgende varianten werden onderzocht: 
• Varianten tussen Heizel en Wannekouter 
• Varianten tussen Warandelaan en de Tyraslaan 
• Varianten langs Medialaan 
 

7.7.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ B: HEIZEL - VTM P4 

B.3 ben  via De Wand en de Warandelaan  
(variant be MIVB bedding en variant n ten zuiden va n R0) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(+) gedeeltelijk gebruik MIVB bedding: lagere 
directe kost 
(-) grotere indirecte kost 
 

(+) vrij snel tracé  
(-) minder stipt tracé (overrijdbare bedding) 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(+) bediening Koningslo 
(+) Bediening Mutsaardwijk 
(+) groter vervoerpotentieel 
(-) beperkte bediening Strombeek-Bever 

(0) Beperkte OV verknoping (De Wand) 
(+) vrij goede verknoping weg (R0, A12) 
(+) goede verknoping fiets 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) weinig onteigeningen (+) beperkte verstoring binnengebieden 
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(+) geen trajecthinder 
(+) beperkte kruisinghinder 

Warandelaan 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(+) gedeeltelijke bundeling 
(+) goed verenigbaar met omgeving 
(+) vrij goede inpasbaarheid haltes 

(0) beperkte structuurversterking Koningslo 
(0) beperkt ontwikkelingspotentieel 
(+) ontwikkelingspotentieel omgeving Militair 
Hospitaal 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 

 
7.7.3 Evaluatie varianten tussen Heizel en Wannekouter 

Volgende varianten werden onderzocht: 
• Een tracé via de Eeuwfeestlaan en de bestaande tramtunnel tot De wand (variant 

b) en vervolgens via de Bolognelaan (variant e), dit is het hoofdalternatief; 
• Een tracé via de Esplanade (a of f), Romeinse Steenweg en Wannekouterlaan 

(variant d); 
• Een tracé via Esplanade (a of f) en Meiseselaan (variant c) tot De Wand en 

vervolgens via de Bolognelaan (variant e). 
 
Alle varianten worden weerhouden in afwachting van verdere afstemming met de MIVB 
en de lokale besturen. 
 

7.7.4 Evaluatie varianten tussen Warandelaan en de Tyraslaan 

Zie alternatief B1. 
 

7.7.5 Evaluatie varianten langs de Medialaan 

Zie alternatief B1. 
 

7.7.6 Besluit 

Tracé-alternatief B3, van Heizel tot VTM via De Wand en de Warandelaan, wordt 
weerhouden voor evaluatie in de plan-MER. Ook de hoger beschreven varianten 
worden weerhouden. 
 

7.8 Deeltracé B4: Heizel – Vtm via De Wand en de In dringingsweg 

7.8.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.8. 
 
Hoofdalternatief (B4) 
Deeltracé B4  volgt bij het verlaten van de Heizel dezelfde route als B3, via de 
bestaande MIVB bedding langs de De Wand tot aan de Wannekouterlaan. Hier takt de 
tram af naar de Heysellaan en snijdt deels de open ruimte aan om verderop te bundelen 
met de Indringingsweg. Ter hoogte van het Militair Hospitaal bundelt de tram met de 
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Bruynstraat om vervolgens langs de Tyraslaan en Medialaan verder te rijden tot de 
VTM-site. 
 
In dit alternatief zijn richtinggevend zes haltes voorzien tussen Heizel en VTM: 
Eeuwfeest, De Wand, Wannekouter, Indringingsweg, Militair Hospitaal, VTM. 
 
Mogelijke varianten 
Volgende mogelijke varianten werden onderzocht: 
• varianten tussen Heizel en de Wand 
• varianten langs de Medialaan 
 

7.8.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ B: HEIZEL - VTM P4 

B.4 be via De Wand en Indringingsweg  
(variant be MIVB bedding) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  
(+) gedeeltelijk gebruik MIVB bedding: lage 
directe kost 
(+) beperkte indirecte kost  

(+) snel tracé  
(-) minder stipt tracé (overrijdbare bedding) 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(-) zijdelingse bediening Koningslo 
(+)bediening Mutsaardwijk 
(+) bediening Militair Hospitaal 

(-) Beperkte OV verknoping (De Wand) 
(+) vrij goede verknoping weg (A12, R0) 
(+) goede verknoping fiets 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) weinig onteigeningen 
(+) geen trajecthinder 
(+) beperkte kruisinghinder 

(-) verstoring open ruimte Indringingsweg 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(-) gedeeltelijke bundeling, inname open ruimte 
(+) goed verenigbaar met omgeving 
(+) vrij goede inpasbaarheid haltes 

(-) eerder beperkte dynamiek 
(+)ontwikkelingspotentieel omgeving Militair 
Hospitaal 
 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 
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7.8.3 Evaluatie varianten voor de passage tussen Heizel en de Wand 

Zie alternatief B3.  
 

7.8.4 Evaluatie varianten langs de Medialaan 

Zie alternatief B1. Enkel varianten p en q zijn voor deeltracé B3 van toepassing.  
 

7.8.5 Besluit 

Tracé-alternatief B4, van Heizel tot VTM via De Wand en de Indringingsweg, wordt 
weerhouden voor evaluatie in de plan-MER, samen met de hoger beschreven varianten. 
 

7.9 Deeltracé B5: Heizel – Vtm via De Wand, De Vers ailleslaan en de Bruynstraat 

7.9.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.9. 
Hoofdalternatief (B5) 
Deeltracé B5 volgt bij het verlaten van de Heizel dezelfde route als B3, via de bestaande 
MIVB bedding tot aan de De Wand. Vervolgens verlaat de tram de bestaande sporen 
om via de Pagodenstraat en de Versailleslaan verder te rijden. De tram rijdt verder via 
de Kraatveldstraat en de Bruynstraat tot aan het Militair Hospitaal. Hier wordt vervolgens 
verder gereden via de Tyraslaan en de Medialaan tot aan de VTM-site. 
In dit alternatief zijn richtinggevend zeven haltes voorzien tussen Heizel en VTM: 
Eeuwfeest, De Wand, Versailles, Beizegem, Mariendaal, Militair Hospitaal, VTM. 
 
Mogelijke varianten 
Volgende varianten zijn mogelijk: 

− varianten tussen Heizel en de Wand 

− varianten langs de Medialaan 

Opmerkingen met betrekking tot mogelijke varianten tussen de Heizel en de Wand: zie 
alternatief B3 
 

7.9.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ B: HEIZEL - VTM P4 

 B.5 b via De Wand, Versailleslaan en Bruynstraat  
(variant b MIVB bedding) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(+) gedeeltelijk gebruik MIVB bedding 
(-) aanleg trambusbaan 

(+) vrij snel tracé  
(-) minder stipt tracé (overrijdbare bedding) 
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(-) grotere indirecte kost (centrum 
Nederoverheembeek) 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(-) geen bediening Strombeek-Bever, Koningslo 
(+) centrale bediening Nederoverheembeek 
(+) bediening Militair Hospitaal 
(+) groter vervoerpotentieel 

(-) Beperkte OV verknoping (De Wand) 
(+) vrij goede verknoping weg (A12, R0) 
(+) goede verknoping fiets 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) bijna geen onteigeningen 
(+) beperkte trajecthinder 
(+) beperkte oversteek- en kruisinghinder 

(+) geen verstoring: bundeling met infrastructuur 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(+) volledige bundeling 
(+) zee goed verenigbaar met omgeving 
(+) goede inpasbaarheid haltes 

(+) structuurversterking Nederoverheembeek 
(+)ontwikkelingspotentieel omgeving Militair 
Hospitaal 
 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 

 

 
7.9.3 Evaluatie varianten voor de passage tussen Heizel en de Wand 

Zie alternatief B3. Enkel varianten b en (f/a + c) zijn voor deeltracé B5 van toepassing. 
 

7.9.4 Evaluatie varianten langs de Medialaan 

Zie alternatief B1. Enkel varianten p en q zijn voor deeltracé B5 van toepassing.  
 

7.9.5 Besluit 

Tracé-alternatief B5, van Heizel tot VTM via De Wand, de Versailleslaan en de 
Bruynstraat, wordt weerhouden voor evaluatie in de plan-MER, samen met de hoger 
beschreven varianten. 
 

7.10 Deeltracé C1: Vtm – Station Vilvoorde via Medi alaan en Domein Drie Fonteinen 

7.10.1 Beschrijving  

Zie figuur 7.10. 
 
Hoofdalternatief (C1) 
Deeltracé C1 volgt de Medialaan en de Beneluxlaan en bedient het domein Drie 
Fonteinen. Verderop bundelt de tram even met de Teniersstraat, bedient de halte 
Vilvoorde Ennepetal en draait af achter de huizen aan de Jacob Smitsstraat. Hier rijdt de 
tram verder op een breed grasperk aan de rand van het park tot aan het Schilderspad, 
ter hoogte van de Rubensstraat.  
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De tram rijdt vanaf hier verder in een centrale middenbedding over de Vuurkruisenbrug 
en de Vuurkruisenlaan. Het systeem van “tidle flow”, met een alternerende vrije OV-
bedding, moet hier worden omgevormd tot een vaste trambedding in beide richtingen en 
2x1 rijstroken voor het wegverkeer. De beweegbare Vuurkruisenbrug genereert een 
mogelijk oponthoud voor de tram.  
 
De tram passeert het Heldenplein en rijdt via de Stationslei tot aan het station van 
Vilvoorde. Om in de Stationslei een vrije trambedding te kunnen realiseren, moet het 
doorgaand verkeer worden omgeleid.  
 
Voorbij de VTM worden richtinggevend vijf haltes voorzien: Drie Fonteinen, Ennepetal, 
Vlierkens, Heldenplein, Station Vilvoorde. 
 
Mogelijke varianten 
Voor dit deeltracé werden volgende mogelijke varianten onderzocht: 
• Varianten door en rond de wijk Kassei. 
 

7.10.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ C: VTM – STATION VILVOORDE P4 

C.1 k via Medialaan en Domein Drie Fonteinen 
(variant k Domein Drie Fonteinen) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(-) Duurder tracé (gedeeltelijk trambusbaan) 
(-) hoge indirecte kost (centrum Vilvoorde) 

(+) Zeer snel tracé  
(-) Risico op oponthoud: Vuurkruisenbrug 
(+) vrije doorstroming wijk Kassei 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(+) bediening centrum en watersite Vilvoorde 
(+) groot attractiepotentieel 
(+) bediening Kassei langs rand 
(+) bediening 3 Fonteinen 

(+) Goede OV verknoping (station Vilvoorde, 
bussen) 
(+) goede verknoping fiets en auto  
 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) beperkte onteigeningen 
(-) minder doorstroming Vuurkruisenlaan  
(-) afbouw verkeer Stationslei 
(+) beperkte impact op wijk Kassei 

(-) langs park 3 Fonteinen (erfgoed) 
 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(-) 3Fonteinen: tram minder verenigbaar met 
omgeving 
(+) voldoende ruimte 

(+) grote dynamiek centrum Vilvoorde 
(+) dynamiek Kassei – 3 Fonteinen 
(+) goede bediening mediasite 
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(+) goede inpasbaarheid haltes (+) groot ontwikkelingspotentieel 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 

 
7.10.3 Evaluatie varianten door en rond de wijk Kassei 

Er zijn twee mogelijkheden om door of langs de wijk Kassei te rijden: ofwel wordt er 
gebundeld verder gereden langs de rand van het park Drie Fonteinen, tussen de 
Steenweg op Koningslo en de Jacob Smitsstraat (variant k, hoofdalternatief). Een 
andere mogelijkheid is om ter hoogte van de halte Vilvoorde Ennepetal, de tram in 
gesplitste richtingen verder te laten rijden, de éne richting via de James Ensorlaan en de 
Vlierkensstraat en de andere richting via de Teniersstraat (variant l). 
Varianten k en l worden weerhouden voor de plan-MER. 
 

7.10.4 Besluit 

Het tracé-alternatief C1, van VTM tot Station Vilvoorde via de Medialaan, Domein Drie 
Fonteinen en de Vuurkruisenlaan wordt weerhouden voor de plan-MER. 
 

7.11 Deeltracé C2: Vtm – Station Vilvoorde via Belg iëlaan en Domein Drie 
Fonteinen 

7.11.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.11. 
 
Hoofdalternatief (C2) 
Deeltracé C2 vertrekt  via de Koning Boudewijnlaan en draait af via de noordzijde van 
de kantoorzone. De tram rijdt verder naar de Belgiëlaan en bundelt hier op de 
bestaande middenberm, die zeer breed is. Verderop sluit de tram aan op de 
Teniersstraat en volgt hij hetzelfde tracé als altenratief C1 .  
Voorbij de VTM worden richtinggevend vijf haltes voorzien: Belgiëlaan, Ennepetal, 
Vlierkens, Heldenplein, Station Vilvoorde. 
 
Mogelijke varianten  
Voor dit deeltracé werden volgende mogelijke varianten onderzocht: 
• Varianten voor de passage langs de bedrijvenzone Medialaan 
• Varianten door en rond de wijk Kassei. 
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7.11.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ C: VTM – STATION VILVOORDE P4 

C.2 ak via Belgiëlaan en Domein Drie Fonteinen 
(variant a Belgiëlaan en variant k Domein Drie Font einen) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(-) Duurder tracé (gedeeltelijk trambusbaan) 
(-) hoge indirecte kost (centrum Vilvoorde) 

(+) Zeer snel tracé  
(-) Risico op oponthoud: Vuurkruisenbrug 
(+) vrije doorstroming wijk Kassei 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(+) bediening centrum en watersite Vilvoorde 
(+) groot attractiepotentieel 
(+) centrale bediening Kassei 
(+) bediening 3 Fonteinen 

(+) Goede OV verknoping (station Vilvoorde, 
bussen) 
(+) goede verknoping fiets en auto  
 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) beperkte onteigeningen 
(-) minder doorstroming Vuurkruisenlaan  
(-) afbouw verkeer Stationslei 
(o) vrij beperkte impact op wijk Kassei 

(o) langs park achterzijde 3 Fonteinen (minder 
kwalitatief) 
(-) gedeeltelijke inname groene ruimte 
Belgiëlaan (erfgoed) 
 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(+) Kassei/3Fonteinen: tram goed verenigbaar 
met omgeving 
(+) voldoende ruimte 
(+) goede inpasbaarheid haltes 

(+) grote dynamiek centrum Vilvoorde 
(+) dynamiek Kassei – 3 Fonteinen 
(+) goede bediening mediasite 
(+) groot ontwikkelingspotentieel 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 

 
7.11.3 Evaluatie varianten voor de passage langs de bedrijvenzone Medialaan 

Er zijn twee mogelijkheden om de bedrijvenzone langs de Medialaan te passeren. Eén 
mogelijkheid is om via de Koning Boudewijnlaan af te buigen langs de noordzijde van de 
kantorenzone (variant a, hoofdalternatief). De andere variant volgt de Medialaan via 
VTM om dan tussen de VOKA en CNIC linksaf te draaien en verderop in te voegen op 
de Belgiëlaan (variant b), ter hoogte van de kruising met de Twee Leeuwenweg. 
Varianten a en b worden weerhouden. 
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7.11.4 Evaluatie varianten door en rond de wijk Kassei 

Zie alternatief C1. 
 

7.11.5 Besluit 

Deeltracé C2, van VTM tot Heizel via de Medialaan en Domein Drie Fonteinen, wordt 
weerhouden.  
 

7.12 Deeltracé C3: Vtm – Station Vilvoorde via Albe rt I Laan en Rubensstraat 

7.12.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.12. 
 
Hoofdalternatief (C3) 
Deeltracé C3 bedient de VTM campus via de Koning Boudewijnlaan en rijdt verder langs 
de noordzijde van de Albert I laan tot aan het noordelijke deel van de wijk Kassei. Ter 
hoogte van de kruising met de James Ensorlaan, splitst de tram in twee rij richtingen. 
Eén richting rijdt verder via de Vlierkensstraat, de andere volgt de Albert I laan en de 
Teniersstraat. Dit gesplitst deel verloopt in gemengde bedding.  Op de Rubensstraat 
voegen beide richtingen weer samen in één trambedding.  
Vanaf de Vuurkruisenbrug volgt C3 hetzelfde traject als C1 en C2 over het Heldenplein 
en de Stationslei tot aan het station. 
Voorbij de VTM worden richtinggevend vier haltes voorzien: Minnemolen, Vlierkens, 
Heldenplein, Station Vilvoorde. 
 
Mogelijke varianten  
Voor dit deeltracé zijn er geen mogelijke varianten. 
 

7.12.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ C: VTM – STATION VILVOORDE P4 

C.3 via Albert I laan en Rubensstraat 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(-) Duurr tracé (volledig verhard, gesplitst tracé) 
(-) hoge indirecte kost (centrum Vilvoorde, 
heraanleg straten Kassei) 

(-) Trager tracé  
(-) Groot risico op oponthoud: Vuurkruisenbrug, 
gemengde bedding Rubensstraat 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(+) bediening centrum en watersite Vilvoorde 
(+) centrale bediening Kassei 

(+) Goede OV verknoping (station Vilvoorde, 
bussen) 
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(+) goede verknoping fiets en auto  

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) beperkte onteigeningen 

(-) grote impact op circulatie wijk Kassei 
(-) minder doorstroming Vuurkruisenlaan  
(-) afbouw verkeer Stationslei 
 

(+) geen verstoring natuur en landschap 
 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(-) Kassei: tram minder verenigbaar met 
omgeving 
(-) minimaal gabariet Rubensstraat 
(+) goede inpasbaarheid haltes 

(+) grote dynamiek centrum Vilvoorde 
(+) dynamiek Kassei– 3Fonteinen 
(-) minder goede bediening mediasite 
(+) groot ontwikkelingspotentieel 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 

 
7.12.3 Besluit 

Het deeltracé C3, van VTM tot Heizel via de Albert I laan en de Rubensstraat, wordt 
weerhouden voor evaluatie in de plan-MER.  
 

7.13 Deeltracé C4: Vtm – Station Vilvoorde via de T angebeekvallei en Rubensstraat 

7.13.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.13. 
 
Hoofdalternatief (C4) 
Deeltracé C4 bedient net zoals C3 de VTM campus via de Koning Boudewijnlaan en 
rijdt vervolgens via de open ruimte van de Tangebeekvallei, om de doortocht door de 
wijk Kassei te ontwijken. Ter hoogte van de Rubensstraat voegt de tram weer in op het 
weggabariet en rijdt verder tot aan de Vuurkruisenbrug.  
 
Het tracé vervolgt vanaf daar hetzelfde traject als de andere deeltracés over het 
Heldenplein en de Stationslei tot aan het station. 
 
Voorbij de VTM worden richtinggevend vier haltes voorzien: Breemput, Vlierkens, 
Heldenplein, Station Vilvoorde. 
 
Mogelijke varianten  
Voor dit deeltracé zijn er geen mogelijke varianten. 
 

7.13.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk.  
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DEELTRACÉ C: VTM – STATION VILVOORDE P4 

C.4 via Tangebeekvallei en Rubensstraat 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor dit deeltracé 

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(-) Duurder tracé (trambusbaan) 

(-) hoge indirecte kost 

(+) Zeer snel tracé  

(-) Groot risico op oponthoud: Vuurkruisenbrug, 
gemengde bedding Rubensstraat 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(+) bediening centrum en watersite Vilvoorde 

(-) zijdelingse bediening Kassei 

(+) Goede OV verknoping (station Vilvoorde, 
bussen) 

(+) goede verknoping fiets en auto  

 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) beperkte onteigeningen 

 (-) minder doorstroming Vuurkruisenlaan  

(-) afbouw verkeer Stationslei 

(-) grotere oversteek- en kruisinghinder 

(-) verstoring waardevol landschap 
Tangebeekvallei 

 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(+) beekvallei: tram minder verenigbaar met 
omgeving 

(-) minimaal gabariet Rubensstraat 

(+) goede inpasbaarheid haltes 

(+) grote dynamiek centrum Vilvoorde 

(-) Tangebeekvallei: weinig dynamiek 

(-) minder goede bediening mediasite 

(+) groot ontwikkelingspotentieel 

CONCLUSIE:  
 

Niet weerhouden voor de   plan-MER 

 
Dit deeltracé ontwijkt de wijk Kassei door een passage langs de noordzijde, via de open 
ruimte van de Tangebeekvallei. Daarmee wordt een moeizame inpassing in de 
residentiële straten voorkomen en krijgt de tram een eigen bedding. Door de wijk te 
ontwijken, vermindert ook het vervoerpotentieel. De bedding door de open ruimte heeft 
een nadelige impact op de natuur en het landschap.  
 
Dit tracé moet noodzakelijk via de Rubensstraat lopen om de Vuurkruisenbrug te 
bereiken. Het smalle gabariet van deze verbindingsweg noopt tot een gemengde 
bedding met het wegverkeer. De grote congestiegevoeligheid van de N211 creëert een 
groot risico op oponthoud van de tram, wat de tijdwinst via het openruimtetracé volledig 
teniet doet. 
 
Dit tracé is dus minder interessant dan de alternatieven. 
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7.13.3 Besluit 

Het deeltracé C4, van VTM tot Heizel via de Albert I laan en de Rubensstraat, wordt niet 
weerhouden voor evaluatie in de plan-MER.  
 

7.14 Deeltracé D1: Station Vilvoorde-Brussels Airpo rt via Woluwelaan, Oude 
Woluwelaan en Da Vinci 

7.14.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.14. 
 
Hoofdalternatief (D1) 
Deeltracé D1 kruist aan het station van Vilvoorde de sporen ongelijkvloers via een 
nieuwe ondertunneling en bedient de CAT-site centraal, alvorens af te slaan op de 
Woluwelaan. Op de Woluwelaan rijdt de tram gebundeld verder aan de westkant van de 
weg tot aan de kruising met de Oude Woluwelaan. Hier slaat de tram af en rijdt verder 
tot aan Diegem Station. Vervolgens bundelt de tram even met de sporlijn 36 en kruist zo 
ongelijkvloers de A201. Middels een nieuw viaduct kruist de tram de R0 en bedient aan 
de oostkant van de ring de kantoren langs de Da Vincilaan. De tram rijdt verder via de 
bestaande ondertunneling onder de A201 en bundelt vervolgens met de Grensstraat. 
Verderop rijdt de tram via de Ringlaan verder tot aan een nieuw tramstation aan de 
terminal van Brussels Airport. 
 
Voorbij het station Vilvoorde worden richtinggevend acht haltes voorzien: CAT site, 
Kerklaan, Uplace, E19,  Diegem Dorp, Da Vinci, Technics en Brussels Airport. 
 
Mogelijke varianten 
Volgende varianten op het hoofdalternatief werden onderzocht: 
• Varianten voor de doortocht op de CAT site 
• Varianten voor de passage langs Diegem centrum en de Oude Woluwelaan 
• Varianten voor de doortocht via de verkeerswisselaar R0 en A201 
• Varianten voor bundeling met de A201 richting luchthaven. 
 

7.14.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ D: STATION VILVOORDE – BRUSSELS AIRPORT P 4 

D.1 ampq via Woluwelaan, Oude Woluwelaan en Da Vinc i 
(variant a noorden Cat site, variant m bundeling me t L36,  
variant p nieuw viaduct over R0, variant q op de Ri nglaan) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(-) zeer grote directe kost (-) minder snel tracé  
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(-) nieuw viaduct over R0 

(+) beperkte indirecte kost 

(+) stipte reistijd 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 
(+) bediening Luchthaven: groot 
attractiepotentieel 
(+) centrale bediening Machelen en Diegem 
 

(+) Goede OV verknoping (alle modi) 
(+) extra verknoping station Diegem 
(+) Goede verknoping weg en fiets 
 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(-) onteigeningen bedrijven 

(+) weinig hinder wegverkeer 
(-) oversteek- en kruisinghinder 
 

(+) bundeling met bestaande infrastructuur 
(-) doortocht door Woluwevallei: 
overstromingsgevoelig gebied 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(+) goed verenigbaar met karakter omgeving 
(+) voldoende beschikbare ruimte  
(+) vrij goede inpasbaarheid haltes 

(+) goede actuele structuurversterking 
(+) zeer groot ontwikkelingspotentieel 
(reconversiezone Machelen-Vilvoorde) 
 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 

 
7.14.3 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht CAT site 

Er zijn vier mogelijkheden onderzocht om de CAT site te bedienen: ten noorden van het 
geplande ziekenhuis (variant a, hoofdalternatief), ten zuiden van het ziekenhuis (variant 
b), ten noorden van de Messersite (variant c), gebundeld met de Machelenstraat en de 
Vilvoordelaan (variant d). 
Alle varianten worden weerhouden voor de plan-MER.  
 

7.14.4 Evaluatie varianten m.b.t. de doortocht in Diegem centrum  

Er zijn twee mogelijkheden om vanaf de kruising met de Haachtsesteenweg doorheen 
het centrum van Diegem te rijden: hetzij in een zijbedding aan de zuidkant van de 
Woluwelaan (variant l, hoofdalternatief), hetzij in een centrale trambedding (variant k).  
Variant l wordt weerhouden voor de plan-MER, variant k wordt niet weerhouden. 
 

7.14.5 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht rond de verkeerswisselaar R0 en A201 

Om de verkeerswisselaar R0-A201 te kruisen zijn er drie mogelijkheden voor dit tracé-
alternatief (een vierde mogelijkheid zit vervat in alternatief D2: 
• Ofwel wordt de ring via een nieuw viaduct, in het verlengde van de Da Vincilaan, 

gekruist (variant p, hoofdalternatief); 
• Ofwel wordt de ring in een centrale trambedding op het bestaand viaduct van de 

A201 gekruist (variant o); 
• Ofwel wordt de ring via een nieuwe brug, parallel ten noorden  aan de bestaande 

spoorbrug van Lijn 36, gekruist,  om vervolgens af te draaien op de Maalbeekweg 
en door het Da Vinci park re rijden (variant u). 
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Vanaf de Oude Woluwelaan kunnen deze kruisingen op twee manieren bereikt worden: 
• Een eerste mogelijkheid bundelt met de Mommaertslaan en de Kennedylaan tot tot 

aan de A201 (variant n) om aan te sluiten op variant o, p of u; 
• Een tweede mogelijkheid bundelt achter het UPS terrein met de Lijn 36 en kruist zo 

ongelijkvloers de A201 (variant m, hoofdalternatief) om aan te sluiten op variant p of 
u; 

Varianten m, n, o en p worden weerhouden voor de plan-MER. Variant u wordt niet 
weerhouden, omwille van de grote infrastructurele complexiteit. 
 

7.14.6 Evaluatie varianten m.b.t. de bundeling met de A201 richting Luchthaven 

Tussen de kruising met de R0 en het tramstation aan de terminal zijn drie varianten 
mogelijk: 
• Gebundeld met de Ringlaan (variant q, hoofdalternatief) 
• Gebundeld met de zuidzijde van de A201 om deze te kruisen ter hoogte van de 

Vilvoordelaan (variant r) 
• Gebundeld met de zuidzijde van de A201 om deze net voor de parkeergebouwen te 

kruisen (variant s) 
 
De drie varianten worden weerhouden voor de plan-MER.  
 

7.14.7 Besluit 

Deeltracé C1, van Station Vilvoorde tot Brussels Airport via de Woluwelaan, de Oude 
Woluwelaan en Da Vinci, wordt weerhouden voor de plan-MER.  
 

7.15 Deeltracé D2: Station Vilvoorde-Brussels Airpo rt via Woluwelaan en 
Korenberg 

7.15.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.15. 
 
Hoofdalternatief (D2) 
Deeltracé D2 volgt vanaf het station van Vilvoorde tot aan de kruising met de Oude 
Woluwelaan hetzelfde traject als tracé D1, over de CAT site en langs de Woluwelaan.  
Op het kruispunt met de Oude Woluwelaan kruist de tram de R22 om in te voegen aan 
de noordkant van de Woluwelaan en via de bestaande tunnelkoker de R0 te kruisen. 
Mits een infrastructurele aanpassing wordt de koker doorgetrokken tot onder de N262a 
en volgt de tram verder een tracé dat bundelt met de Dreststraat en de Ringlaan, tot aan 
de luchthaven terminal.  
Voorbij het station Vilvoorde worden richtinggevend acht haltes voorzien: CAT site, 
Kerklaan, Uplace, E19,  Diegem Dorp, Korenberg, Technics en Brussels Airport. 
 
Mogelijke varianten 
Volgende varianten op het hoofdalternatief werden onderzocht: 
• Varianten voor de doortocht op de CAT site 
• Varianten voor de doortocht langs de Woluwelaan in Diegem 
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7.15.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ D: STATION VILVOORDE – BRUSSELS AIRPORT P 4 

D.2 aq via Woluwelaan en Korenberg 
(variant a noorden Cat site, variant q op de Ringla an) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  
(-) eerder grote directe kost 
(+) aanpassing koker Woluwelaan onder R0 
(+) beperkte indirecte kost 

(+) snel tracé  

(+) stipte reistijd 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 
(+) bediening Luchthaven: groot 
attractiepotentieel 
(+) centrale bediening Machelen en Diegem 

(+) Goede OV verknoping (alle modi) 

(+) Goede verknoping weg en fiets 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(-) onteigeningen bedrijven 

(+) weinig hinder wegverkeer 
(-)oversteek- en kruisinghinder 
 

(+) bundeling met bestaande infrastructuur 
(-) doortocht door Woluwevallei: 
overstromingsgevoelig gebied 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(+) goed verenigbaar met karakter omgeving 
(+) voldoende beschikbare ruimte  
(+) vrij goede inpasbaarheid haltes 

(+) goede actuele structuurversterking 
(+) zeer groot ontwikkelingspotentieel 
(reconversiezone Machelen-Vilvoorde) 
 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de   plan-MER 

 
7.15.3 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht CAT site 

Zie alternatief D1. 
 

7.15.4 Evaluatie varianten m.b.t. de doortocht in Diegem centrum 

Zie alternatief D1.  
 

7.15.5 Besluit 

Deeltracé D2, van Station Vilvoorde tot Brussels Airport via de Woluwelaan en 
Korenberg, wordt weerhouden voor de plan-MER.  
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7.16 Deeltracé D3: Station Vilvoorde-Brussels Airpo rt via Luchthavenlaan en E19 

7.16.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.16.  
 
Hoofdalternatief (D3) 
Deeltracé D3 kruist de sporen ongelijkvloers via een nieuwe ondertunneling en bedient 
de CAT site alvorens verder te rijden naar de Luchthavenlaan, via de Woluwelaan. Op 
de Luchthavenlaan rijdt de tram gebundeld aan de zuidkant verder, passeert de afrit 
naar de E19 om zo verder te rijden langs de Boskantweg tot aan het rond punt met de 
Koning Albert laan. Hier slaat de tram af en gebruikt de bestaande ondertunneling om 
de E19 ongelijkvloers te kruisen. De tram kruist de Haachtsesteenweg en rijdt verder 
door de open ruimte om verderop te bundelen met de N262a. Vanaf de Dreststraat volgt 
D3 hetzelfde traject als D2 en bundelt met de Grensstraat en de Ringlaan tot aan de 
luchthaventerminal. 
 
Voorbij het station Vilvoorde worden richtinggevend zeven haltes voorzien: CAT site, 
Heirbaan, Boskantweg, Stadion,  Korenberg, Technics en Brussels Airport.  
 
Mogelijke varianten 
Volgende varianten op het hoofdalternatief werden onderzocht: 
• Varianten voor de doortocht op de CAT site 
• Varianten voor de passage langs Machelen 
• Varianten voor de passage langs Brucargo. 
 

7.16.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ D: STATION VILVOORDE – BRUSSELS AIRPORT P 4 

D.3 bgq via via Luchthavenlaan en E19 
(variant b noorden Cat site, variant g viaduct aan de Heirbaan,  

variant q op de Ringlaan) 
Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   

in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

 (+) bestaande koker onder E19 

(o) gemiddelde directe en indirecte kost 

(+) snel tracé  

(+) vrij stipte reistijd 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(+) bediening Luchthaven: groot 
attractiepotentieel 

(o) zijdelingse bediening Brucargo 

(+) zijdelingse bediening Machelen  

(+) Goede OV verknoping (alle modi) 

(+) Goede verknoping weg en fiets 
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(-) geen bediening Diegem 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(-) onteigeningen bedrijven 

(+) weinig hinder wegverkeer 

(-) oversteek- en kruisinghinder 

 

(+) bundeling met bestaande infrastructuur 
(-) doortocht door open ruimte Heirbaan 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(-) minder goed verenigbaar karakter omgeving 
(+) voldoende beschikbare ruimte  
(+) vrij goede inpasbaarheid haltes 

(+) vrij goede actuele structuurversterking 
(+) groot ontwikkelingspotentieel (ontwikkeling 
langs E19 in Machelen gewenst ?) 
 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de   plan-MER 

 
7.16.3 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht op de CAT site 

Er zijn twee mogelijkheden om de CAT site te bedienen. De meest noordelijke variant 
vertrekt van het station door een nieuwe tunnel ter hoogte van het toekomstige 
busstation en gaat door de huidige stortsite en bedient rechtstreeks het toekomstige Jan 
Portaels ziekenhuis (variant e, hoofdalternatief).  De tweede mogelijkheid is meer ten 
zuiden gesitueerd; de tram rijdt nog een stuk aan de achterkant van de Parkstraat om 
verderop de sporen ongelijkvloers te bedienen en het hospitaal langs de zuidkant te 
bedienen (variant f).Beide varianten worden weerhouden in afwachting van een 
concreet ontwerp voor de CAT site, op te stellen in overleg met Vilvoorde, Machelen en 
de brownfield convenant. 
 

7.16.4 Evaluatie varianten m.b.t. passage langs Machelen 

Ofwel volgt de tramlijn de E19 (variant i, hoofdalternatief), ofwel volgt ze de Heirbaan 
(variant j). 
 
Enkel variant i wordt weerhouden voor de plan-MER, variant j wordt niet weerhouden 
(omwille van het beperkte gabariet van de Heirbaan). 
 

7.16.5 Evaluatie varianten m.b.t. passage langs Brucargo 

Ofwel kruist de tram de E19 via de bestaande tunnel onder de snelweg (variant g, 
hoofdalternatief) en wordt Brucargo zijdelings bediend, ofwel wordt voor de tram een 
nieuwe fly-over gebouwd die de tram toelaat om Brucargo centraal te bedienen (variant 
h). 
Beide varianten worden weerhouden voor de plan-MER. 
 

7.16.6 Besluit 

Deeltracé D3, van Station Vilvoorde tot Brussels Airport via de Luchthavenlaan, E19 en 
Korenberg, wordt weerhouden voor de plan-MER, samen met de geselecteerde 
varianten. 
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7.17 Deeltracé D4: Station Vilvoorde-Brussels Airpo rt via Luchthavenlaan en 

Brucargo 

7.17.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.17. 
 
Hoofdalternatief (D4) 
Deeltracé D4 kruist de sporen ongelijkvloers via een nieuwe ondertunneling en bedient 
de CAT site alvorens verder te rijden naar de Luchthavenlaan, via de Woluwelaan. Op 
de Luchthavenlaan rijdt de tram in een centrale trambedding verder tot aan de 
Bataviastraat, op Brucargo. Op het viaduct over de N21 wordt eveneens een centrale 
trambedding voorzien, die evenwel gelijklvoers moet kruisen met de aansluitingen van 
de N21. 
 
Aan de voet van het viaduct slaat de tram af op de Koningin Astridlaan en bedient met 
een aantal haltes de tewerkstelling in Brucargo. Aan het Postgebouw draait de tram af 
op de Ferdinand Campinestraat en rijdt een stukje door de open ruimte alvorens te 
bundelen met de N262a. Vanaf de Dreststraat volgt D4 hetzelfde traject als D2 en D3 en 
bundelt met de Grensstraat en de Ringlaan tot aan de luchthaventerminal. 
 
Voorbij het station Vilvoorde worden richtinggevend acht haltes voorzien: CAT site, 
Heirbaan, Batavia, Kon. Astridlaan, Post,  Korenberg, Technics en Brussels Airport.  
 
Mogelijke varianten 
Volgende varianten op het hoofdalternatief werden onderzocht: 
• Varianten voor de doortocht op de CAT site 
 

7.17.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ D: STATION VILVOORDE – BRUSSELS AIRPORT P 4 

D.4 bq via via Luchthavenlaan en Brucargo 
(variant b noorden Cat site, variant q op de Ringla an) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  
(-) grote directe kost (o.a. aanpassing viaduct 
Brucargo) 
(-) vrij grote indirecte kost 

(-) trager tracé  

(-) groter risico op oponthoud: weefzone afrit 
E19 

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(+) bediening Luchthaven en Brucargo: groot 
attractiepotentieel 

(-) beperkte bediening Machelen  

(+) Goede OV verknoping (alle modi) 

(+) goede verknoping met tramlijn P3 
(+) Goede verknoping weg en fiets 
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(-) geen bediening Diegem 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 
(-) onteigeningen bedrijven 
(-) hinder wegverkeer aan afrit E19 Brucargo 
(-)oversteek- en kruisinghinder 

 

(+) bundeling met bestaande infrastructuur 
 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(+) goed verenigbaar karakter omgeving 
(+) voldoende beschikbare ruimte  
(+) vrij goede inpasbaarheid haltes 

(+) vrij goede actuele structuurversterking 
(+) groot ontwikkelingspotentieel 
 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de   plan-MER 

 
7.17.3 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht op de CAT site 

Zie alternatief D3. 
 

7.17.4 Besluit 

Deeltracé D4, van Station Vilvoorde tot Brussels Airport via de Luchthavenlaan en 
Brucargo, wordt weerhouden voor de plan-MER.  
 

7.18 Deeltracé E1: Brussels Airport – Tervuren via oude spoorbedding en 
Sterrebeek 

7.18.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.18. 
 
Hoofdalternatief (E1) 
Deeltracé E1 verlaat de terminal van Brussels Airport via de oude spoorbedding en 
bundelt vervolgens met de straat Zeven Tommen om via de bestaande ondertunneling 
de Lijn 36 ongelijkvloers te kruisen. De tram rijdt een beperkt stuk door open ruimte om 
vervolgens met de Sterrebeekstraat te bundelen en via de bestaande brug over de E40 
te rijden. Vervolgens wordt opnieuw een stuk door open ruimte gereden om aan te 
takken op de Hippodroomlaan aan de kruising met de Tramlaan. De tram verlaat dan de 
Renbaanlaan ter hoogte van het Hondsperreveld om af te buigen naar de bestaande 
MIVB bedding en hier verder op te rijden tot aan Ban-Eik, de huidige eindhalte. Vanaf 
Ban-Eik wordt de tramlijn doorgetrokken over de oude trambedding: er gebundeld met 
een trage weg tot aan de Dieweg, verder met de Elisabethlaan tot aan de betaande 
eindhalte van de tramlijn in Tervuren.  
 
Voorbij Brussels Airport worden richtinggevend negen haltes voorzien: Heidestraat, 
Groenstraat, Zeven Tommen, Sterrebeekstraat, Tramlaan, Vier Huiskens, Ban-Eik, 
Hippodroom en Tervuren. 
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Mogelijke varianten 
Volgende varianten op het hoofdalternatief werden onderzocht: 
• Varianten rond de oude spoorbedding aan de luchthaven 
• Varianten voor de passage door de bedrijvenzone aan de Leuvensesteenweg in 

Zaventem 
• Varianten voor de doortocht aan Hondsperreveld 
• Varianten voor de doortocht tussen Ban-Eik en Tervuren terminus 
 

7.18.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ E: BRUSSELS AIRPORT - TERVUREN P4 

E.1 b via oude spoorbedding en Sterrebeek  

(variant b open ruimte Renbaanlaan) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(+) kortste traject 

(+) ballastbedding 

(+) eerder lage directe kost 

(-) eerder hoge indirecte kost 

(+) eerder hoge snelheid 
(+) zeer korte reistijd 
(+) stipt tracé  

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(-) Beperkt productiepotentieel: zijdelingse 
bediening kernen buiten R0 

(-) beperkt attractiepotentieel: tewerkstelling 
Leuvensesteenweg  

(-) beperkte OV verknoping 

(-) beperkte verknoping wegverkeer 
(+) goede verknoping fiets 
 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) weinig onteigeningen 

(+) weinig hinder wegverkeer 

(-) grotere oversteekhinder 
(+) weinig kruisinghinder  

(-) inname open ruimte buiten R0: verstoring 
landschap 
(+) weinig verstoring ecotopen 
 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(-) minder verenigbaar met karakter omgeving 

(+) haltes vrij goed inpasbaar 

(+) voldoende ruimte beschikbaar 

(+) vrij goede bundeling 
 

(-) kernen buiten R0 minder dynamisch 
(+) versterking Leuvensesteenweg  
(+) goed ontwikkelingspotentieel, indien 
maatschappelijk haalbaar  
 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de   plan-MER 
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7.18.3 Evaluatie varianten rond de oude spoorbedding aan de luchthaven 

Vanuit de luchthaven vertrekt de tram via de oude spoorbedding richting Nossegem. Ter 
hoogte van het kerkhof van Zaventem zijn er twee mogelijkheden: ofwel blijft de tram 
verder rijden via de bestaande spoorbedding (variant i, hoofdalternatief) en kruist hij via 
een nieuwe brug de sporen richting Zeven Tommen, ofwel slaat de tram af richting 
Kerkhoflaan en rijdt door de ingesloten open ruimte om eveneens via een nieuwe brug 
de sporen te kruisen (variant h).  
Variant i wordt weerhouden voor de plan-MER, variant h wordt niet weerhouden 
(omwille van barrièrewerking). 
 

7.18.4 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht bedrijvenzone Leuvensesteenweg 

Er zijn vier opties onderzocht om de bedrijvenzone aan de Leuvensesteenweg te 
kruisen: 
• Bundeling met de Sterrebeekstraat (variant e, hoofdalternatief) 
• Een tracé parallel aan de Sterrebeekstraat, via Michielsstraat en Verwinden (variant 

f) 
• Een tracé via Leuvensesteenweg en de westzijde van de Ikeasite (variant d) 
• Verschillende tracémogelijkheden langs de testbaan van Toyota (varianten g) 
 
Enkel variant e (hoofdalternatief) en variant d worden weerhouden voor de plan-MER. 
Varianten f en g worden niet weerhouden wegens moeilijkere doorstroming en grotere 
barrièrewerking. 
 

7.18.5 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht Hondsperreveld 

De tram bundelt met de Hippodroomlaan en de Renbaanlaan tot aan Hondsperreveld. 
Vanaf hier zijn er drie mogelijkheden om verder te rijden en verderop in te voegen op de 
bestaande MIVB bedding (lijn 39). Ofwel rijdt de tram aan de noordkant verder (variant 
a, hoofdalternatief), ofwel doorkruist het tracé het veld in het midden (variant b), ofwel 
bundelt de tram aan de zuidkant van het veld met de Sint-Hubertuslaan (variant c).  
De keuze tussen de drie varianten hangt samen met de gewenste landschappelijke 
inrichting, het toekomstig gebruik van het gebied en eventuele 
ontwikkelingsmogelijkheden. 
 
In functie van mogelijke toekomstige ontwikkelingen worden alle drie varianten 
behouden voor de plan-MER. 
 

7.18.6 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht Ban-Eik – Tervuren Terminus 

Vanaf Ban-Eik zijn twee tracévarianten mogelijk om de eindhalte in Tervuren te 
bereiken. Ofwel rijdt de tram verder langs de Elizabethlaan en volgt de voormalige 
spoorbedding tot aan de terminus Tervuren (variant y, hoofdalternatief). Ofwel bundelt 
de tramlijn met de Albertlaan en is een zijdelingse bediening van het Heilig alvorens af 
te buiten richting tramterminus (variant z).  
 
Beide varianten worden weerhouden voor de plan-MER.  
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7.18.7 Besluit 

Deeltracé E1, van Brussels Airport tot Tervuren via de oude spoorbedding en 
Sterrebeek, wordt weerhouden voor de plan-MER. Er worden ook verschillende 
varianten weerhouden.  
 

7.19 Deeltracé E2: Brussels Airport – Tervuren via oude spoorbedding en 
Sterrebeek 

7.19.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.19. 
 
Hoofdalternatief (E2) 
Deeltracé E2 verlaat de luchthaventerminal via de Ringlaan en maakt gebruik van de 
bestaande ondertunneling onder de A201 om via de Leonardo Da Vincilaan verder te 
rijden. Middels een nieuw viaduct kruist de tramlijn de R0 sluit ze aan op de A201. Op 
de A201 blijft de tram aan de zuidkant rijden om vervolgens af te slaan ter hoogte van 
de Grensstraat en de Henneaulaan, om hier de tewerkstelling van de Keiberg te 
bedienen.  
 
De tram bundelt met de Henneaubrug om opnieuw de R0 te kruisen en rijdt verder langs 
de rand van het park. Vervolgens kruist de tram de ingesloten open ruimte tussen de 
Kleine Daalstraat en de Grote Daalstraat en bundelt met de Devlemincklaan. De tram 
kruist de Leuvensesteenweg, rijdt verder via de Wezembeekstraat en maakt gebruik van 
de bestaande ondertunneling om de E40 ongelijkvloers te kruisen. Vervolgens wordt 
verder door open ruimte gereden om te bundelen met de Hippodroomlaan en de 
Renbaanlaan. Vanaf Hondsperreveld wordt aangetakt op de MIVB bedding en de oude 
spoorbedding tot Tervuren (zie deeltracé D1). 
 
Voorbij Brussels Airport worden richtinggevend elf haltes voorzien: Technics, Da Vinci, 
A201, Keiberg, Kleine Daalstraat, Vlemincklaan, Tramlaan, Vier Huiskens, Ban-Eik, 
Hippodroom en Tervuren. 
 
Mogelijke varianten 
Volgende varianten zijn mogelijk: 
• Varianten voor bundeling met de A201 vanuit de luchthaven, 
• Varianten voor de doortocht rond de verkeerswisselaar R0 en A201, 
• Varianten voor de doortocht aan Hondsperreveld, 
• Varianten voor de doortocht tussen Ban-Eik en Tervuren terminus. 

 
7.19.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
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DEELTRACÉ E: BRUSSELS AIRPORT - TERVUREN P4 

E.2 bpq via Keiberg en Sterrebeek  
(variant b open ruimte Renbaanlaan, variant p nieuw  viaduct over R0,  

variant q op de Ringlaan) 
Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   

in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(+) eerder kort traject 

(-) nieuw viaduct over RO 

(+) lage indirecte kost 

(+) eerder hoge snelheid 
(+-) korte reistijd 
(+) stipt tracé  

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 

(-) eerder beperkt productiepotentieel: 
zijdelingse bediening kernen buiten R0 

(-) eerder beperkt attractiepotentieel:  
Da Vinci, Keiberg  

(-) eerder beperkte OV verknoping 

(+) goede verknoping wegverkeer 
(+) goede verknoping fiets 
 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 
(+) weinig onteigeningen 
(-) hinder wegverkeer: Henneaulaan 
(-) grotere oversteekhinder 
(-) grotere kruisinghinder  

(-) inname open ruimte buiten R0: verstoring 
landschap 
(+) beperkte verstoring ecotopen 
 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 

(o) minder verenigbaar met karakter omgeving 
aan buitenzijde R0, goed aan binnenzijde 

(+) haltes vrij goed inpasbaar 

(+) voldoende ruimte beschikbaar 

(+) vrij goede bundeling 

(-) kernen buiten R0 minder dynamisch 
(+) versterking Keiberg, Da Vinci  
(+) goed ontwikkelingspotentieel, indien 
maatschappelijk haalbaar buiten R0  
 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 

 
7.19.3 Evaluatie varianten m.b.t. bundeling met de A201 vanuit de  Luchthaven 

Zie tracé-alternatief D1. 
 

7.19.4 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht rond de verkeerswisselaar R0 en A201 

Om de verkeerswisselaar R0-A201 te kruisen en het kruispunt Woluwelaan – 
Henneaulaan te bereiken (via variant k) zijn er drie mogelijkheden: 
• Ofwel wordt de ring via een nieuw viaduct, in het verlengde van de Da Vincilaan, 

gekruist (variant p, hoofdalternatief); 
• Ofwel wordt de ring in een centrale trambedding op het bestaand viaduct van de 

A201 gekruist (variant o); 
• Ofwel wordt de ring via een nieuwe brug, parallel ten noorden  aan de bestaande 

spoorbrug van Lijn 36, gekruist,  via het Da Vinci park re rijden (variant u). 
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Daarnaast is er de mogelijkheid om de Henneaulaan te bereiken via een tracé parallel 
aan de buitenzijde van de R0 (variant t). 
 
Varianten o, p en k worden weerhouden. Varianten u en t worden niet weerhouden, 
wegens onvoldoende beschikbare ruimte. 
 

7.19.5 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht Hondsperreveld 

Zie alternatief E1. 
 

7.19.6 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht Ban-Eik – Tervuren Terminus 

Zie alternatief E1. 
 

7.19.7 Besluit 

Deeltracé E2, van Brussels Airport tot Tervuren via Da Vinci, Keiberg en Sterrebeek, 
wordt weerhouden voor de plan-MER. Er worden ook verschillende varianten 
weerhouden. 
 

7.20 Deeltracé E3: Brussels Airport – Tervuren via oude spoorbedding en 
Sterrebeek 

7.20.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.20. 
 
Hoofdalternatief (E3) 
Deeltracés E3 vertrekt, net zoals E2, vanaf de luchthaventerminal via de Ringlaan en 
bedient de tewerkstelling langs de Da Vincilaan. Vervolgens kruist het tracé de R0 via 
een nieuw viaduct richting A201. Het traject loopt verder via de Grensstraat en de 
Henneaulaan, waar de bedrijvenzone Keiberg wordt bediend.  
 
Waar tracé E2 opnieuw de RO oversteekt, draait tracé E3 vervolgens af op de 
Woluwelaan. De tram bundelt met de Woluwelaan tot aan de Hippokrateslaan. Hier 
draait de tram af, richting UCL en rijdt via de Mounierlaan tot aan de metro van 
Kraainem. Op de Wezembeeklaan draait de tram af richting ring en rijdt tot aan de 
Koningin Astridlaan. Hier wordt het Pikdoornveld deels aangesneden om verder te 
bundelen met de bestaande MIVB bedding van Lijn 39. Er wordt meegereden op de 
bestaande infrastructuur tot aan Ban-Eik. Vanaf Ban-Eik wordt de oude spoorbedding 
gevolgd tot aan Tervuren terminus, net zoals tracé E1 en E2. 
 
Voorbij Brussels Airport worden richtinggevend zestien haltes voorzien, waaronder 
Technics, Da Vinci, Keiberg, N2, Woluwelaan, UCL, Kraainem Metro, Ban-Eik en 
Tervuren. 
 
Mogelijke varianten 
Volgende varianten op het hoofdalternatief werden onderzocht: 
• Varianten voor bundeling met de A201 vanuit de luchthaven, 
• Varianten voor de doortocht rond de verkeerswisselaar R0 en A201, 
• Varianten die de R0 kruisen ten zuiden van spoorlijn 36, 
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• Varianten voor de bediening van UCL en Roodebeek 
• Varianten voor de doortocht tussen Ban-Eik en Tervuren terminus. 
 

7.20.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in volgende tabel.  
 

DEELTRACÉ E: BRUSSELS AIRPORT - TERVUREN P4 

E.3 pq via Keiberg, Woluwelaan en UCL 
(variant p nieuw viaduct over R0, variant q op de R inglaan) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(-) lang traject 

(-) nieuw viaduct over RO 

(+) medegebruik bedding MIVB (17%) 

(+) lage indirecte kost 

(+) eerder hoge snelheid 
(-) lange reistijd 
(+) stipt tracé  

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 
(+) groter productiepotentieel: kernen langs 
beide zijden R0 
(+) groter attractiepotentieel:  
Da Vinci, Keiberg, Woluwelaan, UCL 

(+) vrij goede OV verknoping  
(MIVB tramnet) 

(+) zeer goede verknoping wegverkeer 
(+) goede verknoping fiets 
 

BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) vrij weinig onteigeningen 
(+) beperkte hinder wegverkeer 
(+) beperkte oversteekhinder 
(+) beperkte kruisinghinder  

(-)verstoring landschap 
(-)verstoring ecotopen 
 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 
(+) goed verenigbaar met karakter omgeving 
(-) haltes minder goed inpasbaar 
(+) voldoende ruimte beschikbaar 
(+) goede bundeling 

(+) grote dynamiek Woluwelaan, UCL 
(+) goed ontwikkelingspotentieel 
 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de p lan-MER 

 
7.20.3 Evaluatie varianten m.b.t. bundeling met de A201 vanuit de Luchthaven 

Zie alternatief E1. 
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7.20.4 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht rond de verkeerswisselaar R0 en A201 

Zie alternatief E2. 
 

7.20.5 Evaluatie varianten die de R0 kruisen ten zuiden van spoorlijn 36 

Als alternatief voor een kruising van de R0 ter hoogte van de A201 (varianten p, o) en 
een traject via de Grensstraat en de Henneaulaan (variant k) naar de Woluwelaan, kan 
de tram ook ten zuiden van de spoorlijn 36 de R0 kruisen: 

− Hetzij via een route langs de buitenzijde van de R0 en een viaduct ten noorden 
(variant t) of ten zuiden (variant m) van de Henneaulaan; 

− Hetzij via een route langs de oude spoorbedding ten oosten van Zaventem-
centrum, via de Henneaulaan in het centrum van Zaventem, de Grote Daalstraat 
en de Leuvensesteenweg (variant n). 

 
De varianten t, m (interferentie met verbreding R0) en n (geen vrije doorstroming in het 
centrum van Zaventem) worden niet weerhouden voor de plan-MER.  
 

7.20.6 Evaluatie varianten m.b.t. bediening van UCL en Roodebeek 

Vanaf de Woluwelaan in Kraainem werden twee alternatieven onderzocht om via de 
Wezembeeklaan de bestaande tramlijn 39 van de MIVB te bereiken. Ofwel draait de 
tramlijn in de Hippocrateslaan om via de Mounierlaan langs de UCL-campus te rijden en 
aan de Metro van Kraainem de Wezembeeklaan te bereiken (variant w, 
hoofdalternatief). Ofwe volgt de tramlijn verder de Woluwelaan, via Roodebeek tot aan 
de Emile Vanderveldelaan. Die wordt gevolgd tot aan de Wezembeeklaan (variant x). 
Variant w is moeilijker inpasbaar aan de Hippocrateslaan, omwille van het beschermde 
landschap, en moet de Mounierlaan in gemengde bedding volgen. Het verkeer in deze 
straat kan beperkt worden tot dienstverkeer voor het ziekenhuis, door omleiding van het 
andere verkeer via de Hippocrateslaan. De tramlijn verknoopt met de metro van 
Kraainem. 
 
Variant x is zowel in de Woluwelaan als in de Emile Vanderveldelaan ruim inpasbaar. 
Deze tramlijn verknoopt met drie metrohaltes (Roodebeek, Vandervelde en Kraainem), 
wat overbodig is, en met het shopping center van Roodebeek. De UCL campus wordt 
evenwel niet bediend. Dit tracé biedt dus geen meerwaarde en wordt terzijde 
geschoven.  
 
Variant w wordt weerhouden voor de plan-MER. Variant x wordt niet weerhouden.  
 

7.20.7 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht Ban-Eik – Tervuren Terminus 

Zie alternatief E1. 
 

7.20.8 Besluit 

Deeltracé E3, van Brussels Airport tot Tervuren via Da Vinci, Keiberg, Woluwelaan en 
UCL, wordt weerhouden voor de plan-MER, samen met de geselecteerde varianten.   
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7.21 Deeltracé E4: Brussels Airport – Tervuren via oude spoorbedding en 
Sterrebeek 

7.21.1 Beschrijving 

Zie figuur 7.21. 
 
Hoofdalternatief (E4) 
Deeltracé E4 volgt vanaf de luchthaven van Zaventem tot de Hippocrateslaan hetzelfde 
tracé als alternatief E3.  
 
Waar E3 afbuigt richting UCL, blijft tracé E4 de Woluwelaan volgen tot aan het 
Trammuseum. Vanaf Roodebeek wordt de trambedding benut die de MIVB tot hier zal 
verlengen. Vanaf de Tervurenlaan takt de tram aan op de bestaande trambedding van 
Lijn 44 en rijdt vervolgens door het Zoniënwoud tot aan de terminus van Tervuren. 
Voorbij Brussels Airport worden richtinggevend twintig haltes voorzien, waaronder 
Technics, Da Vinci, Keiberg, N2, Woluwelaan, Marcel Thiry, Roodebeek Metro, 
Trammuseum, Vier Armen en Tervuren. 
 
Mogelijke varianten 
Volgende varianten op het hoofdalternatief werden onderzocht: 
• Varianten voor bundeling met de A201 vanuit de luchthaven, 
• Varianten voor de doortocht rond de verkeerswisselaar R0 en A201, 
• Varianten die de R0 kruisen ten zuiden van spoorlijn 36 
 

7.21.2 Evaluatie hoofdalternatief 

Dit tracé-alternatief werd beoordeeld volgens de multi-criteria evaluatie, zoals toegelicht 
in een vorig hoofdstuk. De behaalde scores werden weergegeven in de evaluatieroos 
(zie figuur). De meest markante eigenschappen van dit tracé-alternatief worden 
opgesomd in onderstaande tabel.  
 

DEELTRACÉ E: BRUSSELS AIRPORT - TERVUREN P4 

E.4 pq via Keiberg, Woluwelaan en Tervurenlaan 
(variant p nieuw viaduct over R0, variant q op de R inglaan) 

Overzicht van de voornaamste sterkte en zwakten,   
in vergelijking met de andere alternatieven voor di t deeltracé  

KOSTPRIJS INFRASTRUCTUUR  SNELHEID  

(-) zeer lang traject 

(-) nieuw viaduct over RO 

(+) medegebruik bedding MIVB (50 %) 

(+) zeer lage indirecte kost 

(+) eerder hoge snelheid 
(-) zeer lange reistijd 
(+) stipt tracé  

PRIMAIR POTENTIEEL VERKNOPING 
(+) groot productiepotentieel: kernen langs 
Woluwelaan en Tervurenlaan 
(+) groot attractiepotentieel:  
Da Vinci, Keiberg, Woluwelaan 
 

(+) goede OV verknoping (MIVB tramnet) 

(+) zeer goede verknoping wegverkeer 
(+) goede verknoping fiets 
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BEPERKING HINDER MENS VRIJWARING NATUUR & LANDSCHAP 

(+) vrij weinig onteigeningen 

(+) beperkte hinder wegverkeer 
(+) beperkte oversteekhinder 
(+) beperkte kruisinghinder  

(-) verstoring landschap (op bestaande bedding) 
(-) verstoring ecotopen (op bestaande bedding) 
 

INPASBAARHEID STRUCTUURVERSTERKING 
(+) goed verenigbaar met karakter omgeving 
(-) haltes minder goed inpasbaar 
(+) voldoende ruimte beschikbaar 
(+) goede bundeling 

(+) grote dynamiek Woluwelaan, beperkte 
dynamiek Zoniënwoud 
(+) goed ontwikkelingspotentieel 
 

CONCLUSIE:  
 

Te weerhouden voor verdere effectbespreking in de  plan-MER 

 
7.21.3 Evaluatie varianten m.b.t. bundeling met de A201 vanuit de Luchthaven 

Zie alternatief E1. 
 

7.21.4 Evaluatie varianten m.b.t. doortocht rond de verkeerswisselaar R0 en A201 

Zie alternatief E1. 
 

7.21.5 Evaluatie varianten die de R0 kruisen ten zuiden van spoorlijn 36 

Zie alternatief E3. 
 

7.21.6 Besluit 

Deeltracé E4, van Brussels Airport tot Tervuren via Da Vinci, Keiberg, Woluwelaan en 
Tervurenlaan, wordt weerhouden voor de plan-MER, samen met de geselecteerde 
varianten.   
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8 PLANBESCHRIJVING  

8.1 Figuren 

Figuur 8.1 Gewestplan Vlaanderen 
Figuur 8.2 Bestemmingsplan Brussels hoofdstedelijk gewest 
Figuur 8.3 Tracés: vrije bedding of gemengde bedding 
 

8.2 Gewestplan 

8.2.1 Vlaanderen 

Het gewestplan is weergegeven op figuur 8.1. Het westelijk deel van het plangebied 
(tussen Jette en Vilvoorde) wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door bestemmingen 
woongebied (rood) en bufferzones of parkgebied (groen). Verspreid komen een aantal 
gebieden voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s en gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut voor. 
 
In het noorden, op het grondgebied van Vilvoorde komen voornamelijk woongebieden  
(rood), woonuitbreidingsgebieden (wit-rood) en gebieden voor stedelijke ontwikkeling 
(rood-paars) voor, evenals enkele verspreide gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (blauw).  In dit gebied komen ook heel 
wat industrie voor. Rondom is een bufferzone (groen) aanwezig. 
 
Het centrale deel van het plangebied bevindt zich langs de luchthaven van Zaventem 
(gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en algemeen nut).  Hier komen heel wat 
gebieden voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten voor. Ten zuidwesten van 
de luchthaven bevindt zich een een smalle strook met ‘geluidswerende gebouwen bij de 
economische poort internationale luchthaven Zaventem’. Iets verder van de luchthaven 
komt ook een kantoor en dienstenzone en een industriegebied voor. 
 
Daarnaast zijn er ook enkele woongebieden en woonuitbreidingsgebieden. De overige 
ruimte wordt opgevuld met agrarische gebieden en bufferzones. Aan de grens met 
Brussel komt een landschappelijk waardevol gebied voor. 
 
Het zuidelijke deel van het projectgebied bestaat uit woongebieden, agrarische 
gebieden en bufferzones. In het uiterste zuiden komt een woonpark voor (rood-groen). 
Verspreid bevinden zich ook enkele gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaarnut en recreatiegebieden. 
 

8.2.2 Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

Het bestemmingsplan in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is weergegeven op figuur 
8.2. In het plangebied bevinden zich voornamelijk woongebieden en woongebieden met 
een residentieel karakter, afgewisseld met structurerende ruimte, administratiegebied en 
een gebied van collectief belang of van openbare diensten en groenzones. 
 
Rondom het kanaal van Willebroek bevinden zich industriegebieden en gebieden voor 
havenactiviteit en transport, evenals een groot spoorweggebied. 
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8.3 Beschrijving plan 

8.3.1 (Snel)trams ter verbetering van het verbindend regiovervoer 

De Lijn wil investeren in (snel)tramprojecten ter verbetering van het verbindend 
regiovervoer. In haar Mobiliteitsvisie 2020 identificeerde De Lijn vier prioritaire 
tramverbindingen, waarvan de verbinding Jette - Tervuren er één is. Deze trams 
halteren alleen op de belangrijkste kernen langsheen het traject, en hebben een 
expliciete verbindende functie. De onderliggende ontsluitende aanvoerfunctie wordt door 
regionale trams en buslijnen verzorgd, waarbij de belangrijkste haltes van deze 
(snel)trams als aantrekkelijke transferia worden uitgebouwd. 
 
Deze (snel)trams worden maximaal van eigen bedding voorzien, behalve waar om 
stedenbouwkundige en verkeerskundige redenen dit niet mogelijk is (vb. omwille van 
rooilijnbreedte in dorpskernen). De halteafstand staat in relatie tot het snelheidsregime 
van de tram (zie beschrijving in paragraaf 4.6.1). Op figuur 8.3 is weergegeven waar al 
dan niet gebruik gemaakt wordt van vrije bedding 
 
Om efficiëntieredenen is er nood aan connectie tussen de verschillende (snel)tramlijnen 
(o.a. voor organisatie van stelplaatsen en uitwisseling van materiaal). Daarnaast geven 
de modelresultaten van de Mobiliteitsvisie 2020 ook aan dat er een grote meerwaarde is 
in het rechtstreeks verknopen van het interregionale niveau ((snel)trams en bussen) met 
het nationale en internationale niveau. Elk van de drie andere (snel)trams rond Brussel 
verknoopt tevens met deze tangentiële tramlijn en met het metronet van Brussel van 
zodra mogelijk, zodat voor- en natransport optimaal verloopt.  
 

8.3.2 Algemene aspecten met betrekking tot een tram en zijn infrastructuur 

Profiel van vrije ruimte en vegetatievrije ruimte 
• Uitgangspunt profiel van vrije ruimte 

Rondom het spoortracé dient een vrije ruimte behouden te worden: het profiel van vrije 
ruimte of PVR. Dit is de gereserveerde ruimte naast en boven het spoor, welke de vrije 
doorgang van de voertuigen moet garanderen. Het PVR is gebaseerd op het 
internationaal vastgelegde omgrenzingsprofiel van railvoertuigen en houdt bovendien 
rekening met: 
• afwijkingen van de correcte spoorgeometrie 
• heen en weer gaande beweging van het voertuig 
• afwijkingen t.g.v. windbelastingen 
• overhellende voertuigen t.g.v. verkanting 
• ongelijk beladen voertuigen 
• toegestane afwijkingen op de voertuigafmetingen 
 
Het gebied waarbinnen in principe geen voorwerpen mogen geplaatst worden, tenzij het 
echt onvermijdelijk is (bijv. perronwanden), bestaat uit het PVR en aan weerszijden 25 
cm extra. De breedte van de vegetatievrije ruimte bestaat uit de zone waarbinnen geen 
voorwerpen mogen geplaatst worden, aangevuld met de ruimte waarin signalisatie 
geplaatst kan worden. 
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Illustratie 8.1 Typedwarsprofiel dubbelspoor met af watering 

 

 
Illustratie 8.2 Typedwarsprofiel enkelspoor met afw atering 
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• Uitgangspunt vegetatievrije ruimte 
• Voor trams wordt een vegetatievrije ruimte omschreven als een zone zonder 

opgaande begroeiing. In deze zones zijn lage begroeiingen wel toegestaan. Een 
juridische verankering van de vegetatievrije ruimte voor tramlijnen is momenteel 
niet beschikbaar. De veiligheidsvoorschriften van De Lijn zijn niet toegespitst op het 
voorkomen van opgaande houtige vegetatie (i.e. bomen en struiken). In stedelijke 
omgeving zijn tot dusver geen problemen gerezen met de aanwezigheid van laan- 
en parkbomen. Wegens het ontbreken van wetgeving voor tramexploitaties wordt 
hier verwezen naar treinexploitaties.  

• Voor treinexploitatie door de NMBS geldt de Wet van 25 juli 1891, gewijzigd bij de 
wet van 21 maart 1991, dewelke een aantal bepalingen oplegt ten aanzien van een 
doeltreffende veilige exploitatie: “Langs de spoorweg mogen de bomen niet 
behouden worden op een grotere hoogte dan de afstand tussen de voet van de 
boom en de vrije rand van de spoorweg. Wanneer de spoorweg op een 
grondverhoging is aangelegd, wordt die afstand berekend tussen de voet van de 
boom en de bovenrand van de grondverhoging. Bij een spoor in ingraving wordt de 
bovenrand van de talud als vrije rand genomen”. 

• Deze wetgeving is uiteraard niet van toepassing op de tramexploitaties van De Lijn, 
maar kan wel richtinggevend zijn. Dit houdt in dat de houtachtige gewassen, die 
potentieel de bovenleiding kunnen raken of het profiel van vrije ruimte kunnen 
indringen, dienen te worden verwijderd. Het profiel van de vrije ruimte wordt hierbij 
bepaald door een afstand van 1,5 meter van de meest nabijliggende spoorstaaf. 
Het uitgangspunt bij het bepalen van een toepasselijke vegetatievrije ruimte in het 
buitengebied is vanzelfsprekend de veiligheid van de exploitatie. Opgaande houtige 
vegetatie naast de sporen is dus mogelijk voor zover dit de veiligheid niet in het 
gedrang brengt. Er zijn diverse manieren om hiermee om te gaan: 

• Een maximaal scenario: het volgen van de wetgeving zoals die voor de 
treinexploitaties geldt. Dus het boomvrij houden van een strook die gelijk is met de 
hoogte van de bomen naast deze strook (een strook van een 25-tal meter). Het 
traditionele beheer dat hierbij toegepast wordt is jaarlijks klepelen van de vegetatie 
binnen de strikt vrij te houden zone en het periodiek kaalkappen van de volledige 
strook. Lage begroeiing wordt wel toegelaten. 

• Het louter vrijhouden van de minimaal vereiste vegetatievrije ruimte. Hierbij kunnen 
bomen en struiken tot op zeer korte afstand van het spoortracé voorkomen en 
kunnen de kruinen tevens sluiten boven het tramtracé. Gezien de mogelijkheid dat 
hierbij takken op de sporen terecht kunnen komen dient dit vrijhouden van de 
minimaal vereiste ruimte gepaard te gaan met een intensief opvolgingsbeheer 
waarbij te zware takken, sterk overhangende takken, dode takken en dode bomen 
in de ruimere omgeving van het spoor verwijderd worden.  

• Tussensituaties tussen beide voorgaande manieren. Hierbij wordt bv een bredere 
strook boomvrij gehouden (grootteorde van 5 à 10 m) en wordt dit aangevuld met 
een opvolgingsbeheer op iets grotere afstand. 

 
Deze beheerswijzen voldoen aan de basisdoelstelling van exploitatieveiligheid. De taak 
van het MER is echter om het project zo milieuvriendelijk mogelijk te maken en dit 
impliceert dat een uitspraak gemaakt dient te worden over het gevoerde beheer. Dit is 
immers een zeer belangrijk punt gezien de aard van de gebieden die door het 
(snel)tramtracé aangedaan worden. Het beheer van de spoorlijn is op planniveau niet 
relevant, maar zal wel in het project-MER aan bod komen. Binnen het plan-MER wordt 
het worst-case scenario behandeld, zijnde het maximaal scenario waarbij rekening 
gehouden wordt met een strook van 25 m. Op deze manier worden de ‘maximale’ 
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milieueffecten in kaart gebracht. In het kader van de milderende maatregelen kunnen 
per discipline zones aangeduid worden waar een smallere strook wenselijk zou zijn.  
 
Kruispunten met bestaande weginfrastructuur 
In het ruimtelijk onderzoek op meso- en microschaal worden de verschillende 
kruispunten met de bestaande infrastructuur in detail bekeken. In de discipline Mens – 
Mobiliteit ( zie hoofdstuk 14) het ontwerp-MER zal voor de verschillende kruispunten 
aangegeven worden voor welke kruising gekozen wordt. Volgende opties zijn o.a. 
mogelijk (niet-limitatief): 
• Ongelijkgrondse kruisingen 
• Verkeersregelinstallaties 
• Waarschuwingslichten 
• Overwegen 
• Voetgangers- en fietsersvoorzieningen 

 
Lengte en geledingen  
Voor de beoordeling van de milieueffecten wordt uitgegaan van een tram met een lengte 
van 45 meter. De tramstellen moeten een hoge wendbaarheid hebben om op het MIVB 
netwerk inzetbaar te kunnen zijn. Er wordt daarom uitgegaan van een hoog aantal 
geledingen, meer bepaald 7 geledingen verdeeld over 4 wielstellen.  

 
Intensiteiten en amplitude 
Het aantal trams is in één rijrichting 4/u op gewone tijden en 6/u in de spits. Voor de 
beide rijrichtingen komt de intensiteit dus neer op 8 trams/u op gewone tijden en 12 
trams/u in de spits. De amplitude is de periode waarin de trams zullen worden ingezet. 
Voor weekdagen zal dit zijn tussen 6u tot 22u met spits van 7u tot 9u en 15u30 tot 
18u30. Op weekend- en feestdagen zullen trams worden ingezet tussen 8u en 22u. 
De gegevens van intensiteiten en amplitude uit de plan-MER stemmen overeen met de 
gegevens die in de berekneningen voor de MKBA worden gebruikt (zie ook hoofdstuk 
10). 
 

8.3.3 Alternatieven op macroniveau 

De locatiealternatieven worden geselecteerd door middel van een tracéstudie. 
Hoofdstuk 5 beschrijft de resultaten van de tracéstudie en meer bepaald de selectie van 
de locatie-alternatieven. 
 

8.3.4 Mogelijke haltes 

Per tracé zijn, rekening houdend met de doelstelling van de bediening van belangrijke 
attractoren en productoren, een aantal potentiële haltes vooropgesteld. Voor deze 
haltes is nog geen exacte locatie aangeduid. Wel is een indicatieve ligging op basis van 
de meest recente resultaten van het knelpuntenonderzoek weergegeven in figuur 4.1 en 
beschreven in hoofdstuk 7. Er is een onderscheid gemaakt tussen vaste haltes (die 
zeker zullen gebruikt worden als stopplaats) en mogelijke haltes. Van de mogelijke 
haltes is op heden nog niet duidelijk of deze wel (allemaal) zullen gebruikt worden. 
Zowel de mogelijke als de vaste haltes worden meegenomen in de effectbespreking. 
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In het Brussels hoofdstedelijk gewest zullen de haltes dichter op elkaar volgen. Dit hangt 
sterk samen met het tracé dat gevolgd zal worden. Indien gebruik gemaakt wordt van 
een tracé van de MIVB, zullen de haltes en de frequentie aangepast moeten worden 
aan de dienstregeling van de MIVB. 
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9 ADMINISTRATIEVE, JURIDISCHE EN BELEIDSMATIGE ASPE CTEN VAN HET PLAN 

9.1 Figuren 

Figuur 9.1 BPA’s en APA’s in het plangebied 
Figuur 9.2 RUP’s in het plangebied 
Figuur 9.3 Ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten 
Figuur 9.4 Decreet betreffende natuurbehoud en natuurlijk milieu 
 
Bijlage 9.1 Uitgebreide bespreking ruimtelijke structuurplannen 
 

9.2 Randvoorwaarden  

Het plan is onderworpen aan een aantal randvoorwaarden. Deze randvoorwaarden zijn enerzijds van technisch-uitvoerbare aard. Anderzijds zijn er een 
aantal administratieve, juridische en beleidsmatige aspecten die betrekking hebben op het plan. In tabel 9.1 zijn alle mogelijke juridische en beleidsmatige 
randvoorwaarden getoetst aan het plan. Telkens is de relevantie aangegeven en of de randvoorwaarde onderzoekssturend of procedurebepalend is voor 
het plan. Voor sommige relevante randvoorwaarden is verdere tekstuele uitleg nodig. In de tabel is telkens aangegeven in welk hoofdstuk de verdere 
uitwerking te vinden is. Ook een verwijzing naar relevante figuren is opgenomen. 
 
Tabel 9.1 Administratieve, juridische en beleidsmat ige aspecten 

Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr 

Verdere 

bespreking 

Juridische situering 

Ruimtelijk ordeningsrecht 

Gewestplan Geeft de planologische bestemming van de 

gronden in Vlaanderen weer. 

Ja X X Plangebied is gedeeltelijk gelegen in 

gebieden met hoofdbestemming natuur of 

landbouw  

F
ig

uu
r 
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Randvoorwaarden Inhoudelijk Rele-

vant 

Onder-

zoek-

sturend 

Procedure-

bepalend 

Bespreking relevantie Figuur-

nr 

Verdere 

bespreking 

Gewestelijk Bestemmingsplan 

(Brussel) 

Geeft de planologische bestemming van de 

gronden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

weer. 

Ja X X Een algemene beschrijving van het 

gewestplan is opgenomen in § 8.2 

F
ig

uu
r 

8.
2 

 

Stedenbouwkundige Plannen Bestemmingsplan dat aan de hand van 

kaartmateriaal en stedenbouwkundige 

voorschriften aangeeft wat en hoe in een 

bepaald stadsdeel gebouwd en verbouwd mag 

worden. 

Ja X X Grimbergen: 

− BPA zonevreemd bedrijf Texaco n.v. 

(14/12/2006) 

− BPA zonevreemd bedrijf Engineering De 

Wite n.v.(14/12/2006) 

− BPA Potaarde (12/02/2003) 

− BPA nr.2 Strombeek-Bever (07/09/2006) 

− BPA Strombeek-Bever - Singel (24/08/2006) 

  

Machelen: 

− BPA Bosweg (28/05/1996) 

− BPA Bedrijvenzone Kerklaan (18/07/2002) 

− BPA Achter Mima (07/01/2003) 

− BPA Bedrijvenzone Viaduct (18/07/2002) 

− BPA Ter Bank (19/04/1996) 

− BPA Carr (19/05/2005) 

− BPA Nr. 2 (15/05/1972) 

− BPA Bedrijvenzone Hermes (8/12/2004) 

− BPA Zonevreemde terreinen en 

gebouwen...Park Diegem (27/06/2007) 

− BPA Zonevreemde terreinen en gebouwen... 

Parc Donjon Diegem (27/06/2007) 

− BPA De Kleet (29/10/1999)  
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     Steenokkerzeel: 

− BPA Gemeentehuis en omgeving 

(21/12/1994) 

− BPA Hertblock (05/04/2002) 

   BPA Duistbos (31/01/2002)  

 

Vilvoorde: 

− BPA Twee Leeuwenweg (24/02/1994) 

− BPA Vlierkensstraat (07/02/1994) 

− BPA Achter Mima (07/01/2003) 

− BPA Mondiale (29/04/1994) 

− BPA Station (06/05/1996) 

− BPA Schapenweg (27/07/1993) 

− BPA De Linde (26/03/1987) 

− BPA Domein Drie Fonteinen (09/12/2002) 

− BPA De Pomp (15/02/1989) 

− BPA Hoogveld (07/02/1994) 

− BPA Vlierkensstraat (02/10/1989) 

− BPA Media-Park (31/07/1991)  

 

Zaventem: 

− BPA Harenheide (07/07/2004) 

− BPA Esstraat -Sint-Stevens-Woluwe 

(22/02/1990) 

− BPA Sint-Stanislas (23/03/2000)  

 

Wezembeek-Oppem: 

− BPA Zonevreemde bedrijven (11/02/2003) 
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Tervuren: 

BPA Centrum 9/3/98 herziening en beperkte 

uitbreiding 

ren: BPA Centrum 19/4/2006 beperkte 

herziening 

BPA Centrum 27/08/2009 gedeeltelijke 

wijziging en uitbreiding 

  

 

Ruimtelijk uitvoeringsplan Het RUP is de opvolger van het vroegere “plan 

van aanleg” (gewestplan en BPA). In 

tegenstelling tot de plannen van aanleg is een 

uitvoeringsplan veel meer gericht op de 

uitvoering van een beleid. Het kan ook 

beheersmaatregelen bevatten. Deze 

uitvoeringsplannen vertrekken steeds vanuit 

de visie van een ruimtelijk structuurplan. 

Ja X X Grimbergen 

− GRUP Afbakening Vlaams Strategisch 

gebied rond Brussel en aanpalende 

openruimte gebieden (16/12/2011)  

 

Machelen: 

− GRUP Afbakening Vlaams Strategisch 

gebied rond Brussel en aanpalende 

openruimte gebieden (16/12/2011) 

− GRUP Noordelijke ontsluiting van de 

internationale luchthaven Zaventem 

(10/03/2006) 

  

Vilvoorde: 

− GRUP Afbakening Vlaams Strategisch 

gebied rond Brussel en aanpalende 

openruimte gebieden (16/12/2011) 

− RUP Stadsuitbreiding tussen Zenne en 

kanaal (12/05/2005) 

− RUP Hoogveld - Koningslo - Tangebeek - 

deelplan A (24/24/2008) 

− RUP Hoogveld - Koningslo - Tangebeek - 
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deelplan B (25/04/2008) 

− RUP De Linde (1/03/2007) 

Zaventem: 

− GRUP Afbakening Vlaams Strategisch 

gebied rond Brussel en aanpalende 

openruimte gebieden (16/12/2011) 

− GRUP Noordelijke ontsluiting van de 

internationale luchthaven Zaventem 

(10/03/2006) 

− GRUP Terminalzone internationale 

luchthaven van Zaventem (09/07/2010) 

− RUP Regionaal bedrijventerrein Weiveld 

Noord-Oost (20/06/2008) 

  

  Steenokkerzeel: 

− GRUP Afbakening Vlaams Strategisch 

gebied rond Brussel en aanpalende 

openruimte gebieden (16/12/2011) 

− GRUP Noordelijke ontsluiting van de 

internationale luchthaven Zaventem 

(10/03/2006) 

− RUP nr.7 Recreatiezone Melsbroek 

07/01/2010 

RUP Kasteel van Ham (24/09/2009 

  

Kraainem: 

− GRUP Afbakening Vlaams Strategisch 

gebied rond Brussel en aanpalende 

openruimte gebieden (16/12/2011) 

  

Wemmel: 
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− GRUP Afbakening Vlaams Strategisch 

gebied rond Brussel en aanpalende 

openruimte gebieden (16/12/2011) 

Wezembeek-Oppem: 

− GRUP Afbakening Vlaams Strategisch 

gebied rond Brussel en aanpalende 

openruimte gebieden (16/12/2011) 

  

Tervuren 

GRUP Afbakening Vlaams Strategisch 

gebied rond Brussel en aanpalende 

openruimte gebieden (16/12/2011) 

RUP Berg van Termunt goedgekeurd door 

de Deputatie op 23/08/2012 

  

Ruilverkaveling Zorgt voor de herstructurering van het 

landbouwgebied passend in een 

multifunctionele inrichting van het buitengebied 

Nee   Er zijn geen ruilverkavelingen lopende in het 

plangebied 

 

 

Landinrichtingsprojecten Richt grote gebieden zodanig in dat alle 

facetten die in het gebied aanwezig zijn 

(milieu, natuur, landbouw, recreatie, 

cultuurhistorie), zich volwaardig kunnen 

ontwikkelen. 

Ja X  Het landinrichtingsproject van de vlaamse 

Rand . Het betreft voor het plangebied de 

gemeenten Meise en Wemmel. Bedoeling is 

het behoud en de versterking van de op 

ruimte en de omgevingskwaliteit.  

 

Het landinrichtingsproject "Open 

ruimtenetwerk Woluwebekken " 

(planprogramma "Plateau van Moorsel") 

verschillende inrichtingsplannen op. 

(Kraainem, Tervuren, Wezembeek-Oppem 

en Zaventem). 
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Natuurinrichtingsprojecten 

 

 

 

 

 

 

Richt een gebied zo goed mogelijk in met het 

oog op het behoud, het herstel, het beheer of 

de ontwikkeling van de natuur of het natuurlijk 

milieu. 

Nee   In het plangebied is geen 

natuurinrichtingsproject gelegen. 

  

Milieubeheers- en milieuhygiënerecht  

Vlarebo Door op een milieuhygiënisch verantwoorde 

manier om te gaan met uitgegraven bodem, 

wordt nieuwe bodemverontreiniging en de 

daaruit voortvloeiende saneringsplicht zoveel 

als mogelijk vermeden. 

Ja X X Bij de uitvoering van het project zal er veel 

grondverzet plaatsvinden. Dekgronden 

worden niet aanzien als bodem, maar 

behouden het statuut van ‘delfstof’. Vlarebo 

is er niet op van toepassing. 

Bij vaststelling van bodemverontreiniging 

dient er bodemsanering plaats te vinden. 

Uitvoering van de bodemonderzoeken en –

sanering gebeurt overeenkomstig Vlarebo. 

 Bodem 

Vlarea Het bundelt de uitvoeringsbesluiten bij het 

Afvalstoffendecreet. Het moet Vlaanderen 

ondermeer op weg zetten naar een 

onderbouwd recyclagebeleid. 

Ja X X Dekgronden worden niet aanzien als bodem, 

maar behouden het statuut van ‘delfstof’. 

Vlarea is er niet op van toepassing 

 

Indien afbraakwerkzaamheden (aanwezige 

leidingen, wegenis,…)  zouden noodzakelijk 

zijn, dient Vlarea gevolgd te worden; 

 Bodem 

Vlarem Voor hinderlijke inrichtingen bepaalt VlaremI 

welke inrichtingen en activiteiten 

vergunningsplichtig zijn en welke procedures 

dienen gevolgd te worden. Vlarem II bepaalt 

Ja X  De activiteiten zijn milieuvergunningsplichtig 

en dienen aan de Vlarem-wetgeving te 

voldoen 

 Geluid 

Lucht 
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de algemene en sectorale 

vergunningsvoorwaarden en omvat tevens 

normen, richtwaarden en 

milieukwaliteitsdoelstellingen die dienen 

gevolgd te worden.  

Europese richtlijn 2002/49/EG Met de richtlijn 2002/49/EG inzake de 

evaluatie en de beheersing van 

omgevingslawaai beoogt men op Europees 

niveau een gemeenschappelijke aanpak te 

bepalen om op Europees niveau een 

gemeenschappelijke aanpak te bepalen om 

basis van prioriteiten de schadelijke gevolgen , 

hinder inbegrepen, van blootstelling aan 

omgevingslawaai te vermijden, te voorkomen 

of te verminderen. 

Ja X    Geluid 

Besluit van de Vlaamse 

regering inzake de evaluatie 

en beheersing van 

omgevingslawaai 22/07/2005  

In dit besluit wordt de factor Lden als 
geluidsbelastingsindicator naar voor 
geschoven. 

Daarnaast worden maatregelen ter beheersing 

van het omgevingsgeluid vastgelegd. 

Ja X  De geluidsbelastingsindicator Lden en de 

verschillende maatregelen worden 

gehanteerd bij de uitwerking van de 

discipline geluid 

 Geluid 

Gedifferentieerde 

referentiewaarden 

discusienota LNE 

Voorlopig toetsing geuid ten gevolge van weg 
en spoorverkeer.  

Ja x  Vergelijking van de immissieniveaus met de 

gedifferentieerde referentiewaarden 

 Geluid 

Conventie MIVB en leefmilieu 

Brussel met betrekking tot 

geluidsnormen (2004) 

Het betreft een samenwerking voor het beheer 

van klachten en zwarte punten. De MIVB voert 

geluidsstudies uit bij alle belangrijke 

herinrichtingsprojecten en voert waar nodig 

investeringen uit  in geluid‐ en 

trillingdempende rails.  

Nee   De aankoop van toestellen is in deze fase 

van het project nog niet aan de orde. 

Indien noodzakelijk (afhankelijk van de 

afspraken die gemaakt worden tussen MIVB 

en De Lijn mbt de exploitatie) zal door De 

Lijn eveneens een conventie afgesloten 
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In de overeenkomst zijn geluidsniveaus 

opgelegd ter hoogte van woningen. Daarnaast 

werden geluidscriteria vastgelegd voor de 

aankoop van nieuwe trams.  
 

worden met Leefmilieu Brussel. Er wordt wel 

vanuitgegaan dat voor de aanleg of 

herinrichting de instanties van het BHG 

(MIVB of Brussel Mobiel) zullen instaan en 

er daarvoor geen conventie noodzakelijk is 

tussen De Lijn en leefmilieu Brussel 

Wetgeving over radioactiviteit Het wettelijk kader ter bescherming van de 

bevolking, werknemers en het leefmilieu tegen 

het gevaar van ioniserende straling. 

Nee   Door de aanwezigheid van radionucliden in 

het gestorte gips, kunnen ecotoxicologische 

effecten optreden op planten en dieren. 

Planten kunnen licht aangerijkt zijn, meer er 

treedt geen accumulatie op. Het gips wordt 

normaal gezien niet door dieren ingenomen, 

maar toch mag aangenomen worden dat zij 

licht aangerijkt kunnen worden. 

De tracés passeren in de ruime omgeving 

van het gipsstort ter hoogte van 

Ooievaarsnest maar niet op of in de directe 

omgeving ervan. 

  

Natuurbeschermingsrecht  

Decreet betreffende 

natuurbehoud en natuurlijk 

milieu: 

 

Centraal staan een planmatige aanpak 

(natuurbeleidsplan), een horizontaal beleid 

(‘stand-still’ principe) en een gebiedsgericht 

beleid. 

Ja X X Er wordt een natuurtoets opgenomen in het 

MER in het hoofdstuk ‘Integratie en 

eindsynthese’. 

 

Fauna en flora 
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- Vlaams ecologisch netwerk 

 

In deze gebieden wordt in de toekomst een 

beleid gevoerd dat sterk gericht is op 

natuurbehoud en -ontwikkeling, gebaseerd op 

een natuurrichtplan. 

Ja X X Het plangebied maakt geen deel uit van een 

VEN-gebied. Er zijn wel enkele VEN-

gebieden gelegen in de onmiddellijke 

nabijheid. 

 fig
uu

r 
19

.1
 

Fauna en flora 

- Vogelrichtlijngebied en IBA 

 

Heeft als doel de instandhouding van alle 

natuurlijk in het wild levende vogelsoorten en 

hun leefgebieden. 

Nee   Het plangebied maakt geen deel uit van  een 

vogelrichtlijngebied.  

fig
uu

r 
19

.1
 

 

- Habitatrichtlijngebied De Habitatrichtlijn heeft als doel de biologische 

diversiteit in de Europese Unie in stand te 

houden. 

Ja X X Het plangebied maakt geen deel uit van een 

habitatrichtlijngebied. Het 

habitatrichtlijngebied Zoniënwoud grenst 

echter aan het plangebied. Enkele andere 

habitatrichtlijngebieden liggen in de 

onmiddellijke nabijheid. fig
uu

r 
19

.1
 

Fauna en flora 

- Vlaamse en/of erkende 

natuurreservaten 

 

Terreinen, van belang voor behoud en 

ontwikkeling van natuur(lijk milieu), die 

aangewezen of erkend zijn door de Vlaamse 

regering. 

Ja X  Er zijn enkele erkende en Vlaamse 

reservaten gelegen in de onmiddellijke 

nabijheid van het plangebied.  

 

Fauna en flora 

Bosdecreet Regelt behoud, bescherming, aanleg en 

beheer van bossen. Regelt in dit verband ook 

de kappingen, vergunningsvoorwaarden en 

eventuele compensaties (art. 50). 

Ja X  Binnen het plangebied liggen enkele (kleine) 

percelen bos. Indien het plan aanleiding 

geeft tot het verdwijnen hiervan of tot 

kappingen, moeten deze gecompenseerd 

worden.  

Fauna en flora 
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Soortbeschermingsbesluit Het soortbeschermingsbesluit vervangt de 

voormalige soortbeschermingswetgeving (o.a. 

KB 1976 en 1980). Voor verschillende 

categorieën beschermde soorten worden 

verbodsbepalingen, mogelijkheden en 

procedures voor afwijking en mogelijkheden 

voor beschermende maatregelen opgesomd. 

Ja X X Indien beschermde soorten binnen het 

plangebied voorkomen, moet hiermee 

rekening gehouden worden.  

 Fauna en flora 

Bermbelsuit Het bermbesluit van 27 juni 1984 regelt het 

beheer van bermen op een natuurvriendelijke 

wijze. Een omzendbrief van 1987 omschrijft 

bermen als “alle terreinen die bestaan uit 

zowel vlakke als hellende overgangszones 

tussen de eigenlijke weginfrastructuur en 

andere gebruiksterreinen”. Ook de stroken 

tussen verschillende rijbanen behoren er toe. 

Het bermbesluit zelf specificeert dat ook de 

taluds langs waterlopen en spoorwegen als 

bermen beschouwd worden. 

Ja X  Het bermbesluit legt volgende voorwaarden 

aan de bermbeheerder op: 

• De bermen mogen niet meer met 

biociden behandeld worden; 

• De bermen mogen niet voor 15 juni 

gemaaid worden. Een eventuele tweede 

maaibeurt mag slechts uitgevoerd 

worden na 15 september. Het maaisel 

dient verwijderd te worden binnen de 10 

dagen na het maaien; 

• Bij het bermbeheer mogen de 

ondergrondse plantendelen en de 

houtige gewassen niet worden 

beschadigd. Een omzendbrief 

verduidelijkt dat de maaimachine voor 

het bermonderhoud niet lager dan 10 

cm mag worden ingesteld. 

 

Het beheer van eventuele bermen langs de 

sporen zal hieraan moeten voldoen. 
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Beheer van oppervlakte- en grondwater 

Wet op onbevaarbare 

waterlopen 

Regelt ondermeer de bepaling betreffende de 

‘buitengewone werken van de verbetering of 

wijziging’. 

Ja X  In het plangebied verschillende 

onbevaarbare waterlopen voor.  

fig
uu

r 
16

.1
 

Water 

Decreet betreffende integraal 

waterbeleid 

Doelstellingeninstrument in verband met het 

integraal waterbeleid. 

Ja X X Voor het plan moet een watertoets 

opgemaakt worden. De watertoets wordt 

opgenomen in het MER in het hoofdstuk 

‘Integratie en eindsynthese’ als een 

samenvatting van de beschreven effecten in 

het MER. 

 Water 

Wet op bevaarbare waterlopen Regelt bevoegdheden en scheepvaartverkeer 

van de bevaarbare waterlopen en omliggende 

terreinen 

Ja X X In het plangebied komen twee bevaarbare 

waterlopen voor: de Willebroekse Vaart en 

de Zenne.  fig
uu

r 
16

.1
 

Water 

Grondwaterdecreet Het decreet regelt bescherming, gebruik, 

toezicht, voorkomen en vergoeden van schade 

en heffingen.  

 

Ja X  Binnen het plangebied ligt een waterwinning 

in Zaventem. 

 

Ten zuidoosten van het plangebied liggen 

twee winningen van VMW op < 3 km van het 

plangebied. 

  

Water 

Bescherming van het cultuurhistorisch patrimonium  

Beschermde monumenten en 

landschappen 

Ter bescherming van monumenten en stads- 

en /of dorpszichten en landschappen; 

instandshouding, herstel en beheer van 

beschermde landschappen. 

Ja X  Binnen het plangebied liggen verschillende 

beschermde landschappen.  

fig
uu

r 
20

.6
 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 
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Inventaris bouwkundig erfgoed Vastgestelde lijst met waardevolle gebouwen 

in Vlaanderen, die evenwel meestal niet 

beschermd zijn als monument 

Ja x  Verschillende gebouwen en bouwkundige 

gehelen zijn opgenomen in de inventaris 

 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Landschapsdecreet Het decreet regelt de bescherming van de 

Landschappen omwille van hun historische, 

socio-culturele, natuurwetenschappelijke of 

esthetische waarde. 

Ja X  Binnen het plangebied liggen verschillende 

beschermde landschappen 

 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Decreet op het archeologische 

patrimonium 

Regelt de bescherming, het behoud, de 

instandhouding en het beheer van het 

archeologisch patrimonium alsmede de 

organisatie en de reglementering van de 

archeologische opgravingen. 

Ja  X X Van belang zijn hier art. 4, 5 en 8. Het regelt 

de beschermingsbevoegdheid en 

adviesverlening. 

 Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Verdrag van Malta In het verdrag worden de integrale 

archeologische monumentenzorg en het 

maximaal behoud van de archeologische 

erfgoedwaarden in situ centraal gesteld (art. 

4). 

Ja X X Mogelijkheid tot archeologische 

toevalsvondsten. Van belang zijn art. 5 en 6. 

Deze regelen het archeologisch onderzoek 

binnen mer’s en ontwikkelingsplannen. 

Het plangebied is vrijwel volledig vergraven.  

 

 

 

 

 Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 

Beleidsmatige randvoorwaarden 

Milieubeleid  

Decreet Algemeen 

Milieubeleid (DABM) 

Hoofdstuk I bevat definities, procedurele 

bepalingen, doelstellingen en kenmerken van 

de milieueffect- en veiligheidsrapportage. 

Ja X X De MER-regelgeving wordt gevolgd.  paragraaf 1.1 

en paragraaf 

2.6 
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Milieubeleidsplan Het geeft de richting aan waarin de overheid 

wil gaan met het milieubeleid, en maakt aan 

de burger en het bedrijfsleven ook duidelijk 

wat zij op milieuvlak kunnen verwachten de 

komende jaren. 

Ja X  Er is een milieubeleidsplan opgesteld (2011-

2015)  voor Vlaanderen. Maatregelenpakket 

22 is specifiek voor dit plan belangrijk. 

  

Provinciaal Milieubeleidsplan In het provinciaal milieubeleidsplan wordt het 

vlaams-brabantse milieubeleid voor de 

komende jaren uitgestippeld. 

Nee   De Provincie Vlaams Brabant heeft een 

milieubeleidsplan opgesteld (2009-2013). In 

het plan wordt aangegeven om duurzame 

mobiliteit te stimuleren. 

 paragraaf 

13.6.4 

Gemeentelijk 

Milieubeleidsplan 

Het geeft de richting aan waarin de gemeente 

wil gaan met het milieubeleid, en maakt aan 

de burger en het bedrijfsleven ook duidelijk 

wat zij op milieuvlak kunnen verwachten de 

komende jaren. 

Ja X  Grimbergen (tot 2013): gebruik openbaar 

vervoer stimuleren 

Vilvoorde (tot 2012): mobiliteitsbeleid 

evalueren op het vlak van milieueffecten, 

stimuleren gebruik openbaar vervoer, o.a. 

door uitbouw infrastructuur 

Steenokkerzeel (tot 2013): integratie van  

het milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het 

ruimtelijke  ordeningsbeleid 

Machelen (tot 2013): integratie van het 

mobiliteitsbeleid, het ruimtelijke 

ordeningsbeleid en het milieubeleid 

Wemmel (tot 2013): integratie van  het 

milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het 

ruimtelijke  ordeningsbeleid 

Zaventem (tot 2013): integratie van  het 

milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het 

ruimtelijke  ordeningsbeleid 

Kraainem (tot 2013): integratie van  het 
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milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het 

ruimtelijke  ordeningsbeleid 

Wezembeek-Oppem (tot 2013): integratie 

van  het milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en 

het ruimtelijke  ordeningsbeleid 

Tervuren (tot 2013) integratie van  het 

milieubeleid, het mobiliteitsbeleid en het 

ruimtelijke  ordeningsbeleid 

brownfieldconvenant Een brownfieldconvenant is een overeenkomst 

tussen verschillende actoren 

(projectontwikkelaars en investeerders) en de 

OVAM (eventueel ook als actor) om een 

complexe bodemverontreiniging op verlaten 

bedrijventerreinen op te lossen waardoor een 

site kan herontwikkeld worden. Een 

brownfieldconvenant faciliteert het volledige 

proces, dat normaal gezien soepeler zou 

moeten gebeuren (goodwill van overheden om 

sneller een goedkeuring te geven op BSP, 

vergunningen, …). Andere voordelen zijn: 

vrijstelling van registratierechten, vrijstelling 

van financiële garantie.  

Ja X  Voor Wilebroek-Noord is een 

brownfieldconvenant afgesloten. 

  

Structuurplannen 

Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen 

Geeft een visie op de ruimtelijke ontwikkeling 

van Vlaanderen en legt de krachtlijnen vast 

van het ruimtelijk beleid naar de toekomst. 

Ja X  In het RSV wordt de uitbouw van openbaar 

vervoer als alternatief voor de auto 

vooropgesteld. Deze beleidslijn vertrekt 

vanuit de vaststelling dat de leefbaarheid én 

de bereikbaarheid in gevaar zijn en 

 Bijlage 9.1 
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onderdruk staan vanuit een (te) sterk 

uitgebouwd autosysteem. 

Dit plan-MER beoogt de uitbouw van een 

deel van dit alternatief mogelijk te maken. 

De milieueffecten worden in beeld gebracht 

en het RUP dat op basis van dit plan-MER 

opgesteld zal worden zal de nodige ruimte 

hiervoor reserveren. 

Het is niet de bedoeling van dit MER om ook 

de mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen die 

uit deze nieuwe lijninfrastructuur kunnen 

volgen te faciliteren. Een bijkomend 

planningsproces kan hiervoor opgesteld 

worden, doch dit valt buiten de opzet van dit 

plan-MER. 

Secundaire infrastructuur met grote 

ruimtevraag – zoals bijvoorbeeld de ruimte 

voor parkeren – speelt een wel degelijk een 

rol in de afweging van de tracés, maar de 

bepaling van de grootte-orde en de exacte 

locatie ervan wordtin project-mer-fase verder 

bestudeerd. 

De omgeving zal bepalend zijn voor de 

grootte van deze voorzieningen. De 

draagkracht van de omgeving mag hierbij 

niet overschreden worden. Dit betekent 
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bijvoorbeeld dat het niet de bedoeling is een 

P&R in een dorpskern te organiseren. 

 

Andere relevante aspecten zijn: 

- fijnmazige ontsluiting (multimodaal, 

collectief personenvervoer) van de klein- 

en regionaalstedelijke gebieden en 

economische knooppunten naar het 

samenhangend hoofdinfrastructuur-

netwerk 

- de uitbouw van een systeem van 

stamlijnen door De Lijn en de NMBS, 

waarop een minimaal aanbod kan 

gerealiseerd blijven. Dit net van stamlijnen 

wordt dan aangeveuld met zogenaamde 

toevoervoorzieningen (o.m. de bus) 

- bundeling van lijninfrastructuur 

- gedeconcentreerde bundeling 

- stremmen van de groei van de 

automobiliteit 

het RSV selecteert de hoofdwegen en 

primaire wegen 

Provinciaal Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaams-Brabant 

 

Het PRSP-VB behandelt de 

structuurbepalende elementen op provinciaal 

niveau  

Ja X  Het RSVB werd goedgekeurd bij MB dd. 7 

oktober 2004. De provincieraad stelde een 

ontwerp van 'addendum op het RSVB' 

voorlopig vast op 20 september 2011. Het 

addendum van RSVB is goedgekeurd door 

de provincieraad op 19 juni 2012. Het 

 Bijlage 9.1 
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openbaar onderzoek wordt georganiseerd 

van 9 november 2011 tot en met 6 februari 

2012. 

Het PRSP-VB selecteert de secundaire 

wegen. 

Gemeentelijk structuurplan  De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de 

gemeente binnen een aantal krijtlijnen 

vastleggen, waarbij uiteraard rekening 

gehouden wordt met de bepalingen in het 

Provinciaal en het Vlaams Ruimtelijk 

Structuurplan. 

Ja X  De relevantie wordt besproken in bijlage 9.1   

Vlaams strategisch gebied 

rond Brussel 

 Ja X  De bespreking is opgenomen in paragraaf 

13.6.2. 

  

Gewestelijk ontwikkelingsplan 

Brussel 

De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van 

Brussel 

Ja X  De bespreking is opgenomen in paragraaf 

13.6.5. 
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Gemeentelijk 

NatuurOntwikkelingsPlan 

(GNOP) 

Beoogt een doorgedreven natuurbeleid in de 

gemeenten op zowel korte als lange termijn. 

Het actieplan vormt daarbij de uitvoering. 

 

 

 

 

Ja X  De opvolging van het GNOP is opgenomen 

in het gemeentelijk milieubeleidsplan. 

  

Waterbeleid 

Waterbeleidnota Streeft een evenwicht na tussen ecologische, 

sociale en economische functies. Verder wil 

het zorgen voor een goede toestand van het 

watersysteem en het behoud en herstel van de 

natuurlijke werking. 

Ja X  CIW heeft recent beslist om een integratie 

uit te voeren van de verschillende 

waterplannen in de waterbeleidnota en de 

stroomgebiedbeheerplannen 

 

 

Bekkenbeheerplan Het waterbeheer wordt georganiseerd per 

rivierbekken. 

Ja X  Het bekkenbeheerplan van het bekken Dijle-

Zenne (2008-2013) werd goedgekeurd op 30 

januari 2009. 

 

  

Polders en wateringen Hebben de opdracht de doelstellingen te 

verwezenlijken en rekening te houden met het 

decreet van het integraal waterbeleid. Tevens 

zorgen ze voor de uitvoering van het 

deelbekkenbeheerplan. 

 

Nee   Er is geen erkende polder of watering in het 

plangebied gelegen. 

  

Deelbekkenbeheerplan Het omvat het integraal waterbeleid per 

deelbekken met haalbare en doelgerichte 

acties op korte en middellange termijn. 

Ja X  Het plangebied behoort tot de deelbekkens 

Zenne-Maalbeek-Aabeek, Barebeek-

Benedendijle, Woluwe en Voer. 

 

 

 Water 
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Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Landschapsatlas Bevat een beschrijving van de ankerplaatsen, 

relictzones en traditionele landschappen 

Ja X  Het plangebied is voor een deel gelegen 

binnen de traditionele landschappen 

‘Zandleem- en leemstreek’ en ‘Brabantse 

leemstreek’. Het grenst aan de 

ankerplaatsen ‘Maalbeek ten westen van 

Grimbergen’, ‘Dorpskom Tervuren en 

Warandepark’ en ‘Zoniënwoud NO, 

Kapucijnenbos, Bos van Marnix en 

Arboretum van Tervuren’. Binnen het 

plangebied liggen verschillende punt- en 

lijnrelicten. fig
uu

r 
20

.5
 

Landschap, 

bouwkundig 

erfgoed en 

archeologie 
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Regionaal Landschap Vzw die zich engageert om de natuurlijke 

troeven van een streek te beschermen 

Ja X  Het plangebied maakt deel uit van de 

regionale landschappen ‘Groene corridor’ en 

‘Dijleland’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Algemeen  
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AGNAS De studie geeft aan welke gewestelijke 

ruimtelijke uitvoeringsplannen de Vlaamse 

overheid terzake zal opmaken.   

Het operationeel uitvoeringsprogramma 

herbevestigd beleidsmatig agrarische 

gebieden. Aan de herbestemming van deze 

gebieden zijn beleidsmatig bijkomende 

voorwaarden gekoppeld. 

Ja X  Volgende gebieden kunnen mogelijk 

beïnvloed worden: landbouwgebied Kleine 

Amer; landbouwgebied Polder van Pullaar; 

Moeren van Bornem, Puurs en omgeving; 

Landbouwgebied tussen Breendonk en 

Tisselt; Landbouwgebied Westrode-

Nieuwenrode-Humbeek-Beigem-Sint-

Brixius-Rode; Landbouwgebied Bever-

Beverbos, vallei van de Maalbeek; Vallei van 

de Molenbeek-Zijp, Leefdaalbos; Kasteel 

van Houtem, vallei van de Plasbeek; 

Plantentuin van Meise, Nekkerbos. 

  

ViA Het meerjarenprogramma ‘Vlaanderen in actie’ 

heeft als voornaamste doelstelling een meer 

efficiënte en effectievere overheid te zijn om 

zo de slagkracht te vergroten  

Ja X  Één van de sleutelprojecten betreft 

mobiliteitsvriendelijke en leefbare inrichting 

van kernen. Dit sleutelproject is ook verder 

vertaald in het MINA 4 (milieubeleidsplan. In 

het plan-MER wordt dit meegenomen als 

een ontwikkelingsscenario. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mobiliteit        
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Mobiliteitsplan Vlaanderen Bepaalt het Vlaamse mobiliteitsbeleid voor de 

komende jaren. Het plan tracht de bereikb 

aarheid van steden en dorpen te garanderen, 

iedereen gelijkwaardig toegang tot mobiliteit te 

geven, de verkeersveiligheid te te vergroten, 

een leefbare mobiliteit te realiseren en de 

milieuvervuiling terug te dringen. 

Ja X  Dit plan vormt een algemeen kader voor het 

mobiliteitsbeleid en duurzame mobiliteit in 

Vlaanderen. 

  

Bovenlokaal functioneel en 

recreatief fietsroutenetwerk – 

Provincie Vlaams Brabant 

De provincie selecteert een gewenst netwerk 

voor functionele en recreatieve 

fietsverplaatsingen. 

Ja X     

Gemeentelijk Mobiliteitsplan 

Grimbergen 

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle 

ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart 

gebracht en worden samenhangende 

verkeersmaatregelen en ruimtelijke en 

ondersteunende maatregelen voorgesteld, die 

nadien in concrete acties worden omgezet. 

Ja X     

Gemeentelijk Mobiliteitsplan 

Vilvoorde 

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle 

ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart 

gebracht en worden samenhangende 

verkeersmaatregelen en ruimtelijke en 

ondersteunende maatregelen voorgesteld, die 

nadien in concrete acties worden omgezet. 

Ja X     

Gemeentelijk Mobiliteitsplan 

Steenokkerzeel 

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle 

ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart 

gebracht en worden samenhangende 

verkeersmaatregelen en ruimtelijke en 

ondersteunende maatregelen voorgesteld, die 

nadien in concrete acties worden omgezet. 

Ja X   
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Gemeentelijk Mobiliteitsplan 

Machelen 

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle 

ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart 

gebracht en worden samenhangende 

verkeersmaatregelen en ruimtelijke en 

ondersteunende maatregelen voorgesteld, die 

nadien in concrete acties worden omgezet. 

Ja X   

 

 

Gemeentelijk Mobiliteitsplan 

Wemmel 

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle 

ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart 

gebracht en worden samenhangende 

verkeersmaatregelen en ruimtelijke en 

ondersteunende maatregelen voorgesteld, die 

nadien in concrete acties worden omgezet. 

Ja X  - Op termijn kan Tram 9 doorgetrokken 

worden tot in het centrum.  Ter hoogte van 

het op- en afrittencomplex aan de R0 is de 

gemeente dan voorstander van een 

randparking op een beperkt schaalniveau. 

 

Vastgesteld op 

21 januari 

2010 

Gemeentelijk Mobiliteitsplan 

Zaventem 

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle 

ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart 

gebracht en worden samenhangende 

verkeersmaatregelen en ruimtelijke en 

ondersteunende maatregelen voorgesteld, die 

nadien in concrete acties worden omgezet. 

Ja X  De oversteekbaarheid van de N262 dient 

gegarandeerd te blijven. 

-De N2 wordt heringericht met een bijzonder 

overrijdbare bedding. 

-Haltes dienen, door de te voorziene hoge 

commerciële snelheid, voldoende 

uitgebouwd te zijn.  

-De Bevrijdingslaan wordt geselecteerd als 

een secundaire weg type II, ten voordele van 

de N2 Leuvensesteenweg, tussen R22 en 

kruispunt N2-Bevrijdingslaan. 
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Gemeentelijk Mobiliteitsplan 

Kraainem 

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle 

ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart 

gebracht en worden samenhangende 

verkeersmaatregelen en ruimtelijke en 

ondersteunende maatregelen voorgesteld, die 

nadien in concrete acties worden omgezet. 

Ja X   

 

 

Gemeentelijk Mobiliteitsplan 

Wezenbeek Oppem 

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle 

ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart 

gebracht en worden samenhangende 

verkeersmaatregelen en ruimtelijke en 

ondersteunende maatregelen voorgesteld, die 

nadien in concrete acties worden omgezet. 

Ja X   

 

 

Gemeentelijk Mobiliteitsplan 

Tervuren 

In een gemeentelijk mobiliteitsplan worden alle 

ruimtelijke en verkeersontwikkelingen in kaart 

gebracht en worden samenhangende 

verkeersmaatregelen en ruimtelijke en 

ondersteunende maatregelen voorgesteld, die 

nadien in concrete acties worden omgezet. 

Ja X   
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IRIS2-plan De levenskwaliteit in Brussel garanderen, het 

voor iedereen mogelijk maken om zich zonder 

hinder te verplaatsen, in een efficiënte en 

kwalitatieve infrastructuur, de 

complementariteit tussen de verschillende 

vervoersmodi verhogen... dit zijn enkele van 

de prioriteiten van het Iris 2-plan, het 

vervoerplan van het Brussels Gewest.  

 

Dit plan, dat een beeld schetst van de 

mobiliteit tegen de jaren 2015-2018, voorziet in 

een hele reeks acties ter verbetering van het 

dagelijkse leven van de Brusselaars, de 

pendelaars en de toeristen. Het zoekt een 

evenwicht tussen de mobiliteitsbehoeften en 

de levenskwaliteit van het Gewest. 

Ja X  In het iris2-plan wordt aandacht besteed aan 

het terugdringen van de auto uit de stad. 

Voorliggend plan kan helpen deze 

doelstelling te bereiken. 

  

Diaboloproject Brussels Airport is een van de grootste 

economische industriepolen van België en 

brengt elke dag duizenden treinreizigers van 

en naar Brussel. Daarom heeft Infrabel de 

afgelopen jaren fors geïnvesteerd in een 

duurzame en klantvriendelijke mobiliteit van en 

naar de luchthaven. Dankzij het Diaboloproject 

kan Brussels Airport uitgroeien tot een van de 

best bereikbare luchthavens per spoor ter 

wereld. 

Ja X  Brussels Airport is een belangrijke halte voor 

deze tramlijn. 
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10 VERDER VERLOOP VAN DE PROCEDURE EN VERGUNNINGEN 

Tijdens het opstellen van het MER wordt eveneens een MKBA (maatschappelijke 
kosten-baten analyse) uitgevoerd. Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) is 
een economisch hulpmiddel bij de besluitvorming. Het onderzoekt de welvaartseffecten 
van de alternatieven (uit het plan), en beoogt die in geld uit te drukken. De afzonderlijke 
welvaartseffecten worden vervolgens ‘opgeteld’, waarna een conclusie volgt over welk 
alternatief het meest bijdraagt aan de welvaart in het studiegebied. 
 
MKBA en MER zijn allebei instrumenten die de besluitvorming over plannen en 
projecten ondersteunen. 
 
Afstemmen MKBA en m.e.r. 
Om een objectieve vergelijking mogeiljk te maken en om tot een goed en verantwoord 
besluit te kunnen komen is afstemming van MKBA en m.e.r. noodzakelijk. 
Dat betekent bij beide uitgaan van dezelfde: 
• referentiesituatie 
• alternatieven, inclusief hun tijdpaden; 
• basisinformatie voor de effectbeschrijving, zoals bijvoorbeeld verkeersmodellen; 
• effecten (inclusief tijdpaden) voor zover die zowel in MER als MKBA een rol spelen. 
 
Verder is het van belang om aan bestuurders de conclusies van MER en MKBA naast 
elkaar te presenteren, en verschillen en overeenkomsten te verklaren. 
 
Rekening houdend met de conclusies van zowel MER als MKBA en het draagvlak bij de 
desbetreffende gemeenten, wordt een voorstel gedaan welk alternatieven (met 
eventueel milderende maatregelen en aanbevelingen) geselecteerd worden. Dit voorstel 
wordt dan voorgelegd aan de Vlaamse Regering ter goedkeuring. Het is aan de 
Vlaamse regering een besluit te nemen omtrent de definitieve tracékeuze alsook over 
het vervolgtraject en de bijhorende financiering. 
 
Verdere stappen 
De verdere procedurele stappen zijn, rekening houdend met de huidige wetgeving, als 
volgt: 
• Opstellen RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan): noodzakelijk, afhankelijk van het 

gekozen alternatief 
• Project-MER 
• Milieu- en bouwvergunning 

 
In het kader van al deze procedures is inspraak voorzien voor de burger en de 
adviesverlenende instanties. 
 
Alvorens gestart kan worden met het opstellen van een RUP, wordt eerst het 
voorkeursalternatief gekozen. Dit voorkeursalternatief zal bepaald worden door de 
verschillende aspecten. Het betreft: ruimtelijke studie, milieueffecten, financieel-
potentieel en draagvlak. In onderstaande illustratie is een overzicht opgenomen van de 
verschillende studies en acties met betrekking tot draagvlak om uiteindelijk tot een 
(gedragen) voorkeursalternatief te komen. Dit voorkeursalternatief zal voorgedragen 
worden aan de Vlaamse Regering. 
 



 
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 138 - 23 augustus 2013 

 

 
 
 



   
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 139 - 23 augustus 2013 

 

11 INGREEP-EFFECTSCHEMA EN GEGEVENSOVERDRACHT 

11.1 Ingreep-effectschema 

In een eerste fase is een ingreep-effectschema opgesteld voor het plan. Uitgaande van de bestaande toestand is voor elke discipline nagegaan 
welke mogelijke effecten er kunnen zijn. Dit effectschema is weergegeven in tabel 11.1. 
 
Tabel 11.1 Ingreep-effectschema voor het plan 

 Discipline Mens 

– Mobiliteit 

Discipline 

Bodem 

Discipline Water Discipline Geluid 

en trillingen 

Discipline Lucht Discipline Fauna 

en flora 

Discipline 

Landschap 

Discipline Mens - 

Organisatorisch 

DIRECT RUIMTEBESLAG 

Spoor Wijziging 

mobiliteit 

Wijziging 

bodemtoestand 

Wijziging 

waterkwantiteit 

  Wijziging vegetatie 

Ver- of 

ontsnippering en 

barrièrewerking 

Wijziging 

erfgoedwaarde 

Wijziging 

perceptieve 

kenmerken 

Wijziging areaal en 

kwaliteit 

ruimtegebruiksfuncties 

Haltes  Wijziging 

bodemtoestand 

Wijziging 

waterkwantiteit 

  Wijziging vegetatie 

Ver- of 

ontsnippering en 

barrièrewerking 

Wijziging 

erfgoedwaarde 

Wijziging 

perceptieve 

kenmerken 

 

Wijziging areaal en 

kwaliteit 

ruimtegebruiksfuncties 

EXPLOITATIE 

Spoor Wijziging 

mobiliteit 

  Wijziging 

geluidsklimaat en 

trillingen 

 

Wijziging licht Ver- of 

ontsnippering en 

barrièrewerking 

 (Wijziging 

dynamische) visuele 

kwaliteit 

Wijziging ruimtelijke 

kwaliteit 

Wijziging 

geluidsklimaat en 

trillingen 
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 Discipline Mens 

– Mobiliteit 

Discipline 

Bodem 

Discipline Water Discipline Geluid 

en trillingen 

Discipline Lucht Discipline Fauna 

en flora 

Discipline 

Landschap 

Discipline Mens - 

Organisatorisch 

Haltes Wijziging 

mobiliteit 

  Wijziging 

geluidsklimaat en 

trillingen 

 

Wijziging licht  Wijziging 

perceptieve 

kenmerken 

(statische visuele 

verstoring) 

Wijziging 

geluidsklimaat en 

trillingen 
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11.2 Gegevensoverdracht  

In tabel 11.2 is een overzicht gegeven van de gegevensoverdracht tussen de 
verschillende disciplines.  
 
Tabel 11.2 Gegevensoverdracht 

Plan 1 e orde effect 2 e orde effect 

Direct ruimtebeslag (spoor en haltes) 

 Bodem Landschap: archeologie 

 Water Fauna en flora: ecotoopwijziging 

  Mens-Organisatorisch: overstromingen 

 Fauna en flora: wijziging vegetatie Fauna en flora: wijziging habitats 

 Fauna en flora: ver- of ontsnippering 

en barrièrewerking 

Mens-Organisatorisch: beleving 

 Landschap Mens-Organisatorisch: wijziging perceptieve 

kenmerken 

Exploitatie 

Spoor Mens-Mobiliteit Geluid: wijziging geluidsemissies 

  Lucht: wijziging luchtkwaliteit 

 Geluid Fauna en flora 

  Mens-Organisatorisch: beleving 

 Trillingen Monumenten 

  Mens-Organisatorisch: beleving 

 Licht Fauna en flora 

  Landschap: wijziging perceptieve kenmerken 

Haltes Mens-Mobiliteit Mens-Organisatorisch: veiligheid 

 Geluid Fauna en flora 

  Mens-Organisatorisch: beleving 

 Trillingen Monumenten 

  Mens-Organisatorisch: beleving 

 Licht Fauna en flora 

  Landschap: wijziging perceptieve kenmerken 
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12 BESTAANDE INFORMATIE EN VERZAMELDE GEGEVENS 

Er is geen specifieke informatie verzameld voor het beschrijven van de algemene 
hoofdstukken en de disciplines. In het kader van het plan-MER vond wel een tracéstudie 
plaats. De resultaten van deze studie worden beschreven in de hoofdstukken 5 tot en 
met 7. 
 
Tabel 12.1 geeft een overzicht van de verzamelde gegevens. Tevens is aangegeven 
door welke discipline deze gegevens verzameld worden en welke disciplines gebruik 
zullen maken van deze gegevens. Gebruikte literatuur wordt gerefereerd in de 
literatuurlijst in hoofdstuk 27.  
 
Tabel 12.1 Gegevensverzameling 

Te verzamelen data Instantie Discipline die de 

gegevens verzamelt 

Discipline die de 

gegevens nodig heeft 

Geologie Geologische kaart, 

boringen (BGD), DOV 

Bodem (geologie) Water (grondwater) 

Bestaande 

landbouwactiviteiten 

Grondgebruikskaart 

(OC-GIS-Vlaanderen) 

Mens  

Inventarisatie van de 

bestaande fauna en flora  

BWK (Inbo) 

Habitatkaart (Inbo) 

 

Fauna en flora Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie, 

Mens 

Inventarisatie van het 

bestaande landschap 

Veldwaarnemingen 

Landschapsatlas 

Landschap, bouwkundig 

erfgoed en archeologie 

Mens  
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13 ALGEMENE AFBAKENING REFERENTIESITUATIE EN METHOD OLOGIE 
EFFECTVOORSPELLING EN –BEOORDELING 

13.1 Figuren 

Figuur 13.1 Overzicht van de verschillende studiegebieden 
Figuur 13.2 Overzicht cumulatieve effecten 
Figuur 13.3 Fiets-GEN 
 

13.2 Referentiesituatie 

Bij de voorspelling van effecten is het van belang op voorhand aan te geven aan welke 
toestand van het plangebied zal gerefereerd worden (referentiesituatie). Volgens het 
richtlijnenboek voor het opstellen en beoordelen van milieueffectrapporten kunnen 
hierbij drie mogelijkheden onderscheiden worden: 
• de huidige situatie: dit is de actuele situatie van het studiegebied waarbij geen 

rekening wordt gehouden met eventuele toekomstige activiteiten die in het 
studiegebied zouden gerealiseerd worden; 

• de gewijzigde situatie: dit is de situatie die zou bestaan op het ogenblik van de 
realisatie van andere lopende projecten en/of plannen. Ten gevolge van de 
realisatie van andere projecten/plannen zou de huidige situatie namelijk reeds 
kunnen verslechterd zijn waardoor de effecten van het beschouwde project/plan 
plots onaanvaardbaar worden; 

• de gewenste situatie: dit is de situatie waarbij rekening gehouden wordt met de 
heersende beleidsdoelstellingen. 

 
In voorliggend MER wordt als referentiesituatie de huidige situatie gekozen. Er wordt 
rekening gehouden met de goedgekeurde RUP’s en BPA’s (vermeld in §9.2). Voor de 
discipline Mens, mobiliteit wordt de gewijzigde situatie als referentie genomen. Dit is 
meer bepaald de situatie 2020 zoals ze opgenomen is in het provinciaal verkeersmodel 
van het Vlaams verkeerscentrum (= scenario business as usual, versie 3.6.1). De 
potentieelberekeningen die aangeven hoeveel reizigers verwacht worden, houden ook 
rekening met de ontwikkelingen in het verkeersmodel. Bij de disicpline Mens wordt een 
samenvattende beschrijving opgenomen met een bespreking van wat meegenomen is 
aan ontwikkelingen en (aangepaste) weginfrastructuur. Voor de berekeningen en 
beschrijving van de effecten is wel gewerkt met de meest recente versie (3.6.1.1) van 
het multimodaal verkeersmodel van het Vlaams verkeerscentrum. Hieronder volgt een 
bondige samenvatting over het model 3.6.1.1. 
 

13.2.1 Modelinstrumentarium 

Het provinciaal verkeersmodel 3.6.1 van het Vlaams verkeerscentrum beschrijft de 
mobiliteit van het personenverkeer aan de hand van de spreiding in tijd en ruimte van 
socio-economische activiteiten, het volledige multimodale vervoersaanbod, de 
aantrekkelijkheid van de verschillende vervoerwijzen en de invloed hiervan op de 
modale keuze en trajectkeuze voor alle verplaatsingen. 
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Het gebruikte modelinstrumentarium focust vooral op een zo correct mogelijke 
modellering van het personenverkeer, maar er wordt uiteraard ook rekening gehouden 
met het vrachtverkeer over de weg. De vrachtwagenverplaatsingen worden berekend in 
het strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 1.6. 
 

13.2.2 Provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant versie 3.6.1 

Het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant is een statisch, multimodaal, 
geaggregeerd verkeersmodel op strategisch niveau. De gegevens worden 
geaggregeerd op zoneniveau, met aandacht voor een opdeling in homogene groepen 
op basis van motief en gezins- of persoonskenmerken. 
 
Het netwerk en de zonering van het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant versie 
3.6.1 bevat heel België en het relevante deel van de omringende landen. De omvang 
van de zones varieert van plaats tot plaats: de provincie Vlaams-Brabant en het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft als studiegebied een relatief fijne zonering, die op 
veel plaatsen direct aansluit bij de statistische sectoren. Op sommige plaatsen in het 
studiegebied is een opsplitsing van de statistische sectoren gebeurd opdat de 
vraagmodellering zo correct mogelijk zou gebeuren. Hoe verder men van het 
studiegebied verwijderd is, hoe grover de zonering wordt. 
 
Aan deze zonering is ook een gegevenslaag gekoppeld. In deze laag zitten de socio-
demografische gegevens (SDG’s) omtrent bevolking, tewerkstelling, schoolbevolking, 
schoolgaanden, gezinsgrootte, autobezit, …. Deze gegevens dateren voor de 
basissituatie van 2007. Eenzelfde gegevenslaag is ontwikkeld voor het 
toekomstscenario “Business-as-Usual 2020” (BAU-2020). Bij de invulling van dit 
referentiescenario is rekening gehouden met de verwachte ruimtelijke en infrastructurele 
ontwikkelingen voor 2020 die tot het beslist beleid behoren. 
 
De verfijning van de infrastructuurnetwerken is gelijkaardig: binnen de provincie zelf 
worden alle ontsluitende wegen tot een deel van de belangrijkste woonstraten 
opgenomen, buiten de provincie daalt deze detailleringsgraad. Gelijklopend worden 
binnen de provincie alle haltes van De Lijn en stations van de NMBS opgenomen en 
worden de OV-dienstvoeringen tot op doortochttijd ingevoerd. Hetzelfde geldt voor het 
aanbod van de Brusselse vervoersmaatschappij MIVB en haar Waalse tegenhanger 
TEC (voor zover relevant binnen het studiegebied). Buiten het studiegebied is het 
aanbod openbaar vervoer logischerwijze minder gedetailleerd opgenomen. Deze 
lijnvoeringen worden voor alle relevante uren uit de beschikbare databanken of andere 
gegevensbronnen van de Belgische openbaar vervoermaatschappijen (De Lijn, NMBS, 
TEC, MIVB) afgeleid. Dit lijnenbestand dateert voor de basissituatie uit 2009. Ook voor 
het toekomstjaar 2020 is een gelijkaardig bestand opgemaakt, waarbij rekening is 
gehouden met de verwachte uitbreidingen van het aanbod openbaar vervoer. 
 
De parametrisatie van dit verkeersmodel is zowel gebeurd op basis van de Socio-
Economische Enquête 2001  als de Vlaamse OVG’s  (Onderzoek Verplaatsingsgedrag). 
Deze gedragsonderzoeken geven inzicht in het verplaatsings- en 
mobiliteitskeuzegedrag van de gemiddelde Vlaming. Uit de resultaten ervan zijn dus de 
parameters afgeleid die gebruikt worden in het vraag- en vervoerwijzekeuzemodel. 
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Het provinciaal verkeersmodel bestaat klassiek uit vijf stappen: 
• Tripgeneratie (en tijdstipkeuze): hierbij wordt voor de beschouwde tijdsperiode 

berekend hoeveel verplaatsingen er in iedere zone vertrekken en aankomen. 
• Tripdistributie: in deze stap worden de globale verplaatsingen per zone verdeeld 

over alle herkomsten en bestemmingen. Het resultaat hiervan zijn de globale 
verplaatsingsmatrices of HB-matrices. 

• Vervoerwijzekeuze: in functie van de aantrekkelijkheid van de verschillende 
vervoersmodi worden de HB-matrices opgedeeld in verplaatsingsmatrices per 
vervoersmodus (auto, fiets, te voet en openbaar vervoer). 

• Kalibratie: de HB-matrices voor de modi auto en openbaar vervoer worden 
gekalibreerd in functie van de beschikbare tellingen. 

• Toedeling of routekeuze: in de laatste stap worden de resulterende HB-matrices 
toegedeeld voor de verschillende vervoersmodi, met uitzondering van fiets en te 
voet. 
 

Een groot deel van het vraagmodel, met name de tripgeneratie en -distributie, zitten 
vervat in de BASMAT-module. Deze module berekent de vraagmatrices per motief voor 
alle relevante modeluren. Voor de doorrekeningen uit dit rapport werd gebruikgemaakt 
van BASMAT versie 3.6. De opbouw van de BASMAT-module versie 3.6 is beschreven 
in een overkoepelende nota 65.1. 
 
De kostenbepaling, vervoerwijzekeuze en routekeuze zitten vervat in een andere 
module van het gebruikte modelinstrumentarium: het eigenlijke multimodale 
verkeersmodel versie 3.6.1  (MM versie 3.6.1). 
 
Voor de basissituatie worden de in MM berekende HB-matrices gekalibreerd met behulp 
van een uitgebreide databank aan verkeersgegevens: 
• Automatische verkeerstellingen met behulp van dubbele lussen op het Vlaamse 

snelwegennet; 
• Occasionele en automatische verkeerstellingen op het onderliggende wegennet; 
• Cordontellingen van De Lijn 
 
Deze kalibratiegegevens zijn verzameld voor het jaar 2009. Daarom is dat jaar 2009 het 
basisjaar van deze versie 3.6.1. 
 

13.2.3 Strategisch vrachtmodel versie 1.6 

De synthetische vrachtwagenmatrices die in versie 3.6.1 van het provinciaal 
verkeersmodel Vlaams-Brabant gebruikt worden, zijn afkomstig van het strategisch 
vrachtmodel Vlaanderen versie 1.6. Deze vrachtwagenmatrices worden vervolgens in 
MM bijkomend gekalibreerd. 
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De beschrijving van de vorige versie (versie 1.5) van dit strategisch vrachtmodel 
Vlaanderen is terug te vinden in de nota “Strategisch vrachtmodel Vlaanderen versie 
1.5”9. Versie 1.6 is gelijkaardig opgebouwd, alleen zijn bepaalde vrachtgegevens en 
vrachtstromen verbeterd10. Hiervoor is gebruikgemaakt van de extra gegevens die door 
het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen (GHA) ter beschikking gesteld zijn: 
• Detailgegevens verzameld in het kader van de opmaak van een eigen havenmodel. 
• Herkomst-bestemmingsgegevens afkomstig van het HB-onderzoek dat voor het 

GHA uitgevoerd is in september 2011. 
 

13.2.4 Provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant, versie 3.6.1.1 

Het provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant versie 3.6.1.1 ook wel de 3.6.1. 
Enterprise genoemd, is op een beperkt aantal vlakken een verdere verfijning van het 
provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant 3.6.1. De verfijningen en validatie van deze 
versie zijn in nauw overleg en samenwerking met het verkeerscentrum uitgevoerd. Het 
model 3.6.1.1 is dan ook gevalideerd door het verkeerscentrum. Hieronder worden de 
relevante verfijningen uitgelegd. 
 
Brussels hoofdstedelijk gewest 
Om beter aan te sluiten bij de realiteit in Brussel, wordt de kalibratie- en correctieslag 
voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op synthetisch niveau bijgewerkt: binnen de R0 
ontbreken tellingen voor auto en regionaal en stedelijk OV, waardoor duidelijk de 
modelkalibratie binnen dit gebied niet tot foutief ingrijpt. In het IRIS2-model zijn wel 
tellingen gebruikt voor de calibratie. Daarom werden de resulterende 
vervoerwijzekeuze-correctiefactoren bijgestuurd op basis van de resultaten van het 
IRIS2-model. Aansluitend worden de totale HB-patronen (herkomst-bestemming) intra-
BHG naar beneden bijgesteld, dit om verder aan te sluiten bij resultaten uit het 
Brusselse IRIS2-model. 
 
Update verplaatsingen Zaventem en directe omgeving:  WN  
De gebruikte gegevens in het provinciaal verkeersmodel 3.6.1. over de luchthaven zijn 
nog deze van in het jaar 2000. Er is echter een nieuwe bevraging geweest van de 
luchthaven door de POM in 2009, die heel andere verplaatsingspatronen laat zien. De 
nieuwe gegevens tonen aan dat de reikwijdte van de luchthaven significant toegenomen 
is. Deze nieuwe gegevens zijn opgenomen in het 3.6.1.1-model. 
 
Aanpassing submode-specifieke wegfactoren metro  
De in het huidige modelinstrument gehanteerde weegfactoren voor de OV-submode 
Metro/Sneltram zijn niet langer toepasselijk en gewenst, aangezien ze deels gebaseerd 
zijn op een te gemiddelde inschatting van attitude tegenover overstappen op basis van 
de Vlaamse OVG’s, en deels foutief overblijven uit voorgaande modelversies. Deze 
weegfactoren leiden momenteel tot een onrealistisch hoge afkeer van overstappen, 
voornamelijk op de submode Metro, wat in werkelijkheid niet waargenomen wordt en 
zelfs eerder omgekeerd is. In de 3.6.1.1 werden deze factoren gecorrigeerd. 
 

                                                   
9http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodelV
laanderen/v1.5_Strategisch vrachtmodel Vlaanderen v2.2.pdf 
10http://www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/StrategischVrachtmodel
Vlaanderen/Aanpassingen_vrachtmodel_versie1.6_tov_versie1.5.pdf 
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13.3 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied wordt voor elke discipline apart afgebakend. Op figuur 13.1 zijn de 
verschillende studiegebieden weergegeven. De beschrijving wordt gegeven bij de 
verschillende disciplines zelf. 
 

13.4 Methodologie effectvoorspelling 

Voor elke discipline worden een aantal onderdelen besproken, zijnde: 
• de methode waarmee de effecten van de wijziging bepaald worden 
• de effectuitdrukking: beknopte beschrijving van de verschillende effecten die 

bepaald worden  
• er wordt ook aangegeven in welke eenheden de effecten uitgedrukt worden 
 
Niet alle effectgroepen die beschreven worden, worden ook beoordeeld. Bepaalde 
effectgroepen dienen als basis voor de effectbeschrijving in andere disciplines. Om te 
vermijden dat bepaalde effecten twee keer beoordeeld worden, worden deze enkel in de 
receptordiscipline beoordeeld. 
 
Per discipline wordt aangegeven welke effectgroepen besproken worden en welke 
effectgroepen beoordeeld worden. Indien effectgroepen wel besproken maar niet 
beoordeeld worden, wordt toegevoegd aan welke discipline de gegevens doorgegeven 
worden. 
 
Alle criteria worden gewaardeerd ten overstaan van de referentiesituatie. In de 
waardering van negatieve en positieve effecten wordt een schaal gehanteerd van -3 tot 
+3, waarbij de scores als volgt gedefinieerd worden:  
• -3: significant negatief effect 
• -2: (relevant) negatief effect 
• -1: weinig/matig/ beperkt negatief effect 
• 0: geen of verwaarloosbaar effect 
• +1: weinig/matig/ beperkt positief effect 
• +2: (relevant) positief effect 
• +3: significant positief effect 
 
Wanneer er voor een onderdeel van het plan verschillende effecten optreden, kan de 
waardering van deze effecten niet worden opgeteld. De effecten met een waardering 
van +3 of -3 worden als maatgevend beschouwd. Het toekennen van de waardering met 
punten gaat gepaard met een grote mate van vereenvoudiging, waardoor de scores 
enkel mogen worden bekeken samen met de beschrijving van de effecten. 
 
De effectvoorspelling wordt apart uitgevoerd voor de tracés en voor de haltes. Ook in de 
integratie en eindsynthese worden deze in aparte tabellen behandeld. Er worden geen 
aparte beoordelingen gemaakt voor de varianten en dit om verschillende redenen: 
• De varianten betreffen minimale wijzigingen aan een tracé; dikwijls kan een variant 

voor dat stukje beter zijn, maar is er geen effect op de globale score van dat 
deeltracé. 

• Sommige varianten zijn ook toegevoegd om te anticiperen op toekomstige evoluties. 
Bijvoorbeeld de aanleg van een kruispunt waar nog geen definitieve ontwerpen 
vastliggen. Voor dergelijke punten zijn verschillende varianten beschouwd zodat, 
afhankelijk van het gekozen ontwerp van een bepaald kruispunt, er zeker een tracé 
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voorhanden is voor de tram. Op dat moment kan er niet meer gekozen worden 
tussen de varianten. 

• Bij sommige tracés moeten er meerdere varianten samengevoegd worden om tot 
een nieuw tracé te komen. Meestal zijn daar dan ook nog verschillende mogelijke 
combinaties mogelijk. Het is dan ook niet mogelijk om voor al die combinaties een 
effectbeoordeling te maken. 

 
13.5 Milderende maatregelen 

Onderstaand is een schema weergegeven hoe de milderende maatregelen vervat zijn in 
het MER. Als er negatieve effecten optreden wordt gezocht naar maatregelen om die 
effecten te milderen. Afhankelijk van het effect en de beoordeling ervan, worden 
milderende maatregelen dwingend of niet. Een dwingende milderende maatregel is een 
maatregel die zeker moet uitgevoerd worden om het plan te kunnen realiseren. Het kan 
enerzijds gaan om maatregelen die ook verankerd zitten in de wetgeving of maatregelen 
die ervoor zorgen dat het significant negatieve effect gemilderd wordt. Deze milderende 
maatregelen zijn in de tabellen van de respectievelijke disciplines in vet aangegduid. In 
het hoofdstuk ‘Integratie en eindsynthese’ is een tabel opgenomen met alle milderende 
maatregelen per alternatief. In die tabel is voor de milderende maatregel aangegeven of 
hij dwingend is of niet. Afhankelijk van het detail van de voorschriften in het RUP en de 
noodzaak van een RUP, kunnen de (dwingende) milderende maatregelen daarin 
opgenomen worden. Omdat de noodzaak van een RUP sterk afhankelijk is van het 
gekozen alternatief en er waarschijnlijk enkel voor beperkte delen van dat alternatief een 
RUP noodzakelijk zal zijn, is in het MER niet aangegeven of de milderende maatregel 
moet opgenomen worden in de voorschriften. Het is immers mogelijk dat éénzelfde 
milderende maatregel in éénzelfde tracé kan opgenomen in de voorschriften voor de 
eerste 100 m en dat voor de rest van het tracé geen RUP noodzakelijk is en de 
milderende maatregel dus niet in de voorschriften van een RUP zal opgenomen worden. 
 
Daarnaast kunnen ook bij positieve of licht negatieve effecten aanbevelingen 
voorgesteld worden. In deze fase van het plan zijn er immers nog een aantal 
onduidelijkheden. Zo is er bijvoorbeeld nog geen detailinrichting gemaakt van de tram 
over kruispunten. Wel zijn er in Vlaanderen en algemeen bij het bouwen van trams een 
aantal codes van goede praktijk of uitgangspunten die algemeen gevolgd worden. Bij de 
effectbepaling is hiervan uitgegaan. Om het onderscheid met milderende maatregelen 
duidelijk te hebben, is bij de verschillende disciplines, indien van toepassing, een 
paragraaf toegevoegd met deze aanbevelingen. Deze kunnen niet verankerd worden in 
voorschriften in het RUP maar worden meegenomen in de technische ontwerpen. 
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Illustratie 13.1: Stroomschema milderende maatregel en 

 
13.6 Ontwikkelingsscenario’s 

Onderstaand is een overzicht gegeven van de ontwikkelingsscenario’s die meegenomen 
zullen worden in dit MER. Ontwikkelingsscenario’s zijn beleidsvoornemens maar die nog 
niet concreet uitgewerkt zijn (meestal zijn daar nog geen vergunningen voor aanwezig, 
in sommige gevallen is ook de tijdshorizont nog niet bekend). Bij ontwikkelingsscenario’s 
bestaat eveneens de mogelijkheid dat de voorliggende beleidsvoornemens nog wijzigen 
of dat een deel van het programma nog wijzigt. Ze kunnen daarom niet meegenomen 
worden in de referentiesituatie. De projecten/plannen die meegenomen zijn in de 
‘referentiesituatie = gewijzigde situatie’ zijn wel vaststaand.  
 
Per discipline zal nagekeken worden of het plan (en zijn effecten) een invloed heeft op 
de ontwikkelingsscenario’s. Er wordt nagekeken of de ontwikkelingsscenario’s nog 
kunnen gerealiseerd worden nadat het plan uitgevoerd is. Tevens wordt nagegaan of 
het al dan niet realiseren van de ontwikkelingsscenario’s impact heeft op de 
effectbeschrijving en –beoordeling van het plan. 
 

13.6.1 START 

START staat voor Strategisch Actieplan voor Reconversie en Tewerkstelling in de 
luchthavenregio. Het is een initiatief dat vastgesteld is door de Vlaamse regering op 
29/10/2004 en sindsdien verder uitgewerkt is. Het plan heeft als doelstelling het creëren 
van nieuwe activiteiten en te werkstelling, verbetering van de mobiliteit, uitbouw van de 
luchthaven en verbetering van de leefomgeving. 
 
Hiertoe zijn de volgende speerpunten gedefinieerd: 
• Ontwikkeling van bedrijventerreinen 
• Infrastructuurwerken wegvervoer 
• Vervoerplan om het aandeel openbaar vervoer te doen groeien tot 40% (8% door 

De Lijn en 32% door NMBS). 
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Deze speerpunten zijn verder ontwikkeld in verschillende plannen en projecten die door 
verschillende diensten (Vlaams en provinciaal niveau) uitgewerkt worden. 
  

13.6.2 VSGB 

Goedkeuring van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan VSGB door de Vlaamse 
regering op 16 december 2011. Het gebied omvat een deel van de Vlaamse rand rond 
het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is opgedeeld in drie strategische deelruimtes:  
• het ruime Zaventemse (Machelen, Grimbergen, Zaventem, Wezembeek-Oppem, 

Kraainem,Tervuren, Vilvoorde, Zemst) 
• Zellik – Groot-Bijgaarden (Dilbeek, Asse, Wemmel) 
• de zuidelijke kanaalzone (Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Drogenbos) 
 
Het VSGB wenst voornamelijk kwalitatief in te zetten op het behoud van open ruimte 
(groene gordel) in de Vlaamse rand, reconversie van aangesneden ruimte voor nieuwe 
woonst en tewerkstelling, en verbetering van de bereikbaarheid door openbaar vervoer. 
Het verbeteren van de verkeersleefbaarheid is mede prioritair. 
 
Inzake openbaar vervoer in het ruime Zaventemse zijn de A201 (Leopoldlaan) en de 
R22 (Woluwelaan) geselecteerd als belangrijke assen voor openbaar vervoer en 
dragers voor verdichting, reconversie, herwaardering van bedrijvenlocaties en 
aantrekking van hoofdkwartieren.Airport Village op de luchthaven zelf zal het eindpunt 
vormen van de stedelijke boulevard A201. Langs de R22 zijn zones voor gemengde 
activiteiten met laag mobiliteitsprofiel voorzien. De uitvoering van het GEN net, de 
aanleg van een tramlijn tussen het station Vilvoorde en de luchthaven en de 
Diabolotunnel zijn tevens essentiële voorwaarden voor nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen. De bedrijvenzones rond het station Vilvoorde en het reconversiegebied 
Machelen-Vilvoorde zijn een belangrijke troef voor het versterken van de stad Vilvoorde 
als nieuwe centraliteit. De uitbreiding van de R0 en aanpassingen aan het streefbeeld 
van de R22 zijn tevens noodzakelijk voor het optimaliseren van de wegmobiliteit.  
 
In de deelruimte Zellik-Groot Bijgaarden zijn de stationsomgeving en de N9 
geselecteerd als dragers voor ruimtelijke ontwikkelingen. Grootschalige uitbreiding van 
bedrijventerreinen en woongelegenheden komen hier niet aan bod, wel een inbreiding 
van een beperkt aantal bedrijventerreinen (Broekkooi,Doornveld, Relegem, Maalbeek 
en Gossetlaan). Het PIVO domein en het researchpark Horing, profiteren maximaal van 
het GEN station Asse Zellik. Dilbeek acht het verder wenselijk om via ecologische 
verbindingen, de reliëfrijke valleigebieden rondom tot één samenhangend netwerk uit te 
bouwen en deze verder te vrijwaren. 
 
In de Zuidelijke kanaalzone wordt er sterk ingezet op de reconversie en herstructurering 
van bestaande bedrijventerreinen, deze moeten een duidelijkere watergebonden 
activiteit krijgen. Logistieke activiteiten met hoge mobiliteitsbehoeftes worden 
bestendigd. Er wordt veel aandacht gevestigd aan woonkernversterking in Drogenbos, 
Ruisbroek, Zuun, Negemanneke en Lot. Verder worden de rivier- en beekvalleien, 
alsook de beemden van de Zenne tot een sterk herkenbaar landschap afgebakend. 
 

13.6.3 R0 

Voor het vak E19-E40 van de R0 is een strategisch MER opgemaakt. Het Agentschap 
Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant wenst de doorstroming op de R0 te verbeteren. 
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Momenteel doen zich op de noordelijke R0 structurele files voor, hetgeen ongewenst is 
voor een hoofdweg op Vlaams niveau. 
 
Dit MER bevat de milieuafweging voor de verschillende alternatieven om de 
doorstroming op het noordelijk deel van de RO te verbeteren. Volgende alternatieven 
worden o.a. onderzocht: 
• Basisalternatief; 
• Tunnel E40-E40; 
• Dubbeldeksoplossing; 
• Rekeningrijden; 
• Basisalternatief + FM / OV / fiets (fiscale maatregelen + openbaar vervoer 

toekomstplannen + fietsverbindingen); 
• Basisalternatief + FM / OV / fiets + tunnel E40-E19 onder luchthaven Zaventem; 
• Basisalternatief + FM / OV / fiets + dubbeldekvariant R0 (tunnel onder R0 of viaduct 

boven R0); 
• Basisalternatief + FM / OV / fiets + tunnel E40-E40; 
• FM / OV / fiets afzonderlijk. 
• De milieuafweging wordt uitgevoerd op een abstract strategisch niveau en heeft als 

doel om (input te vormen) om een principiële keuze te kunnen maken tussen de 
voorgestelde alternatieven. 

• Het strategisch MER is goegekeurd voorjaar 2013. Samen met het MKBA is het S-
MER voorgelegd aan de Vlaamse regering. Zo heeft de Vlaamse regering zo tegen 
de jaarwisseling alle resultaten in handen om een selectie te kunnen maken van de 
scenario's die in het eigenlijke planMER verder in de diepte worden onderzocht in 
2013. 

 
13.6.4 MINA4 

Maatregelenpakket 22 van het Vlaams milieubeleidsplan betreft ‘milieuvriendelijke en 
leefbare transitie van het stedelijk mobiliteitsnetwerk’. Dit maatregelenpakket betreft 
specifiek acties omtrent het afstemmen van ruimte en mobiliteit om de verkeersstromen 
te beheersen. Er wordt aangegeven dat om dit te bereiken de ruimte in de woonkernen 
en steden zo wordt (her)ingericht dat fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer 
prioriteit hebben. Een aantal onderdelen betreffen: 
• Meewerken aan de versnelde uitvoering van de projecten uit de mobiliteitsvisie 

2020 van de Lijn en nagaan hoe een ruim participatieproces hieromtrent kan 
gerealiseerd worden. 

 
Deze plan-MER kan beschouwd worden als integraal deel uitmaken van dit onderdeel. 
De lijn Jette-Tervuren is onderdeel van de Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn. 
 
• Nagaan van de beleidsmogelijkheden voor de oprichting van een specifiek fonds 

voor P&R-voorzieningen aan de rand van stedelijke gebieden. Onderzoek naar een 
beleidskader ten behoeve van de ruimtelijke inpassing van P&R-strategieën. 

 
Het onderzoek naar P&R-voorzieningen komt in het plan-MER aan bod bij de discipline 
Mens. Hierbij wordt nagekeken, rekening houdend met het aantal op- en afstappende 
passagiers bij welke haltes deze best ingeplant worden. Daarnaast wordt eveneens 
gekeken waar deze P&R dan het minst milieueffecten veroorzaakt. De P&R-
voorzieningen worden meegenomen bij de effectbepaling van de haltes. 
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13.6.5 Gewestelijk Ontwikkelingsplan Brussel 

Het GewOP (2002) speelt in op een aantal vaststellingen die zowel kansen als 
dringende behoeften in Brussel omschrijven. Aan de hand van 12 prioriteiten stelt het 
GewOP een stadsproject voor met drie omvrangrijke transversale uitdagingen, zijnde, 
de bevordering van tewerkstelling in een breder scala met meer dan alleen 
administratieve functies, de aanmoediging en stabilisatie van een gediversifieerde 
bevolking in oude wijken die door verbetering van de levenskwaliteit kunnen voldoen 
aan huidige eisen, en het bestendigen van het internationale en interculturele karakter 
van Brussel door middel van een sterke identiteit. 
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Inzake mobiliteit stuurt het GewOP aan op een aantal prioriteiten, met name de 
bevordering van OV gebruik voor intergewestelijke pendelaars als ook Brusselse 
werknemers en het vestigen van belangrijke tertiaire activiteiten naast de belangrijkste 
knooppunten van OV. Intermodaliteit moet tevens een bouwsteen worden in een 
efficiëntere vervoersketen. Het is ook een doel om de reissnelheid van bovengrondse 
tramlijnen van 18km/u naar 24km/u op te trekken en meer eigen beddingen te bouwen. 
Inzake het beheerscontract wordt de MIVB ertoe aangezet om verkeersascontracten af 
te sluiten met de gemeenten en het Gewest (nieuwe aan te leggen beschermde banen 
op de Woluwelaan en de Marcel Thiry laan).Verder verwijst het GewOP naar 8 
actiegehelen uit het Iris plan. 
 
Op 9 september 2010 werd het Iris 2-plan, het vervoerplan van het Brussels Gewest, 
goedgekeurd door de Brusselse regering. Eén van de doelstellingen is een vermindering 
van het autoverkeer met 20%  (tegenover 2011) in 2018. 
 
Wat het pendelverkeer naar Brussel betreft, is het de doelstelling van het GEN om te 
zorgen voor een aanzienlijke modal shift ten gunste van OV. Het GEN moet een 
veertigtal haltes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest verzorgen en de drie bestaande 
spoorwegverbindingen aandoen (Noord Zuid verbinding, lijn 26 Delta Merode, lijn 28 
Weststation). Het is dus essentieel dat het GEN ook gebruikt wordt als 
stadbedieningsmiddel. GEN stations zijn voor de hand liggende densificatie knopen voor 
Park en Rides, tewerkstelling, crèches en woonst. Om stadsvlucht tegen te gaan van 
gezinnen uit de middenklasse, is het ook belangrijk om gelijktijdig een reeks coherente 
maatregelen te treffen die de capaciteit van de toegangswegen naar Brussel doet dalen. 
 
Op dit ogenblik wordt gewerkt aan een Duurzaam Gewestelijk Ontwikkelingsplan 
(GPDO), de opvolger van het GewOP van 2002.  
 

13.6.6 Uplace 

De site Uplace Machelen is gelegen op het grondgebied van de gemeente Machelen, 
nabij de grens met de stad Vilvoorde (Vlaams-Brabant). De site situeert zich in het 
zuidelijk deel  van het reconversiegebied “industriezone Vilvoorde-Machelen”, net ten 
zuiden van het viaduct van Vilvoorde (R0). Uplace wenst dit project-gebied 
multifunctioneel te ontwikkelen, met detailhandel (“retail”, m.b. zgn. beleveniswinkels), 
vrijetijdsbesteding (“leisure”, incl. een theater/concertzaal), kantoren, hotel- en 
seminarieruimtes en publiek domein. Een deel van de kantooroppervlakte wordt 
voorzien in een toren, die als een landmark zal fungeren voor het project. De Uplacesite 
wordt begrensd door de Woluwelaan (R22) in het O, de Beaulieustraat in het Z, de 
Rittwegerlaan in het W en de Nieuwbrugstraat in het N.  
 
Deze ontwikkeling past binnen het programma van het Vlaams Strategisch Gebied rond  
Brussel (VSGB), zoals opgesteld door het Vlaams gewest, waarvoor het RUP voorlopig 
is vastgesteld op 17 december 2010. Voor de ontwikkeling van Uplace werd op 5 juni 
2009 (gewijzigd op 11 juni 2010) een zgn. brownfieldconvenant afgesloten tussen 
Uplace, de Vlaamse regering, de gemeente Machelen en OVAM (het ging immers om 
een verontreinigde site die inmiddels door Uplace is gesaneerd). Wat Vilvoorde-
Machelen betreft bouwt het VSGB-programma voort op het Masterplan 
Reconversiezone Vilvoorde-Machelen, opgemaakt door de provincie. 
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Illustratie 13.2 Uplace 

 
13.6.7 Landinrichtingsproject Vlaamse Rand 

De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) kreeg eind 2011 de opdracht van minister 
Schauvliege om een planprogramma landinrichting op te maken voor de volledige 
Vlaamse Rand. In het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen selecteert de Vlaamse 
overheid het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel en kent het een gebiedsspecifiek 
ontwikkelingsperspectief toe. Een van de belangrijke elementen die een basis vormen 
voor de visie op dit gebied is het behoud van de groene gordel. De onbebouwde ruimte 
van die groene gordel kan niet worden aangesneden voor wonen, werken of nieuwe 
infrastructuren. Een belangrijk stuk van die groene gordel ligt in het projectgebied.  
 
Kenmerkend zijn de talrijke ingesloten open ruimtes met nog grondgebonden landbouw, 
rivier- en beekvalleien, bossen en (kasteel)parken. Zowel op Vlaams niveau als op 
provinciaal en gemeentelijk niveau is men het erover eens dat die openruimtegebieden 
en natuurgebieden behouden moeten blijven en dat ze opgenomen moeten worden in 
een groter netwerk. Dat openruimtenetwerk wordt gezien als complementair bij de 
bebouwde omgeving. Door de open ruimtes te beschermen, te verbinden en meer 
toegankelijk te maken stijgt het maatschappelijk belang en de leefbaarheid van die open 
ruimtes. Ook de leefbaarheid van het omliggende stedelijke weefsel wordt op die manier 
positief beïnvloed. Zo’n gerichte invulling van de open ruimtes geeft betere garanties 
voor het behoud ervan op termijn. Vaak liggen de ruimtes op het grondgebied van twee 
of meer gemeentes, wat een invulling op terrein bemoeilijkt. 
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Zowel Afdeling Ruimtelijke Planning als de diensten Milieu en Ruimtelijke Ordening van 
de betrokken gemeentes stelden aan de VLM de vraag om landinrichting in te zetten om 
samen te werken aan de vorming van een dergelijk openruimtenetwerk. Het gaat meer 
bepaald om de gemeentes Wezembeek-Oppem, Kraainem, Zaventem, Machelen, 
Tervuren en Kortenberg. Het behoud en de versterking van dat openruimtenetwerk 
maakt ook deel uit van de structuurplannen op de drie verschillende niveaus: Vlaams, 
provinciaal en gemeentelijk. 
 
Het project Open ruimtenetwerk is al in uitvoering. In 2010 en 2011 werden er zes 
fietsverbindingen aangelegd. Daarnaast werden twee inrichtingsplannen (Woluweveld 
en Vuilbeek & Kleine Maelbeek) goedgekeurd en in december 2011 vond er een 
openbaar onderzoek plaats over de inrichting van de Beekstraat in Wezembeek-Oppem. 
Bovenop het mandaat voor de uitvoering van de bestaande projecten werd in het 
Vlaams Regeerakkoord (2009-2014) het instrument landinrichting naar voor geschoven 
voor de inrichting van de volledige Vlaamse Rand. In november 2011 kwam er een 
officiële opdracht voor de opmaak van een planprogramma in 2012. 
 

13.6.8 Fiets-GEN 

Het fiets-GEN wordt toegelicht bij de discipline Mens – mobiliteit (zie paragraaf 14.3.1). 
 

13.6.9 Beheersovereenkomst MIVB 2013-2017 

In de beheersovereenkomst van de MIVB voor de periode 2013-2017 zijn volgende 
verbindingen opgenomen: 
• Verbinding Simonis – Jette - Heizel 
• Verbinding vanuit Roodebeek 
• Verbinding Heizel – Tour &Taxis - Noordstation 
 
Met betrekking tot de tramlijn Boom-Brussel is vooral deze laatste belangrijk. Bij de 
effectbepaling, voornamelijk voor de discipline Landschap is hiermee rekening 
gehouden. 
 

13.7 Cumulatieve effecten 

Zoals eerder vermeld maakt voorliggend plan deel uit van het stappenplan Vlaams-
Brabant in Beweging (zie ook § 3.5), waarvan nog drie andere tramlijnen deel uitmaken. 
De cumulatieve effecten van de tramlijn Jette - Tervuren met de andere drie tramlijnen 
worden besproken in de verschillende disciplines. Een overzicht van de cumulatieve 
effecten is weergegeven in figuur 13.2. 
 

13.8 Leemten in de kennis 

Indien reeds leemten in de kennis gekend zijn worden deze opgenomen bij de 
discipline. Leemten die in het onderzoek naar de effecten naar boven komen, zijn in het 
MER opgelijst. Eveneens wordt aangegeven hoe met deze leemten is omgegaan bij de 
effectbepaling. 
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14 DISCIPLINE MENS – MOBILITEIT 

14.1 Afbakening van het studiegebied 

Voor het beschrijven van de effecten wordt niet gefocust op macroschaal . Dat gebeurt 
immers in de tracéstudie en de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (hierna MKBA 
genoemd) die voor de verschillende (deel)tracés zijn opgemaakt. Voorvoorliggend 
rapport zijn met name de MKBA’s ‘Jette - Tervuren’ en ‘Jette – Zaventem Luchthaven’ 
interessant.11 
 
Het gaat om een breed effect van een verschuiving van de vervoerwijzekeuze van de 
auto naar het meer duurzame openbaar vervoer. Dat resulteert in zijn algemeenheid in 
een positief effect van dit project op de verkeersveiligheid, de verkeersleefbaarheid en 
de verkeersdoorstroming. Dat brede effect op macroniveau van het project moet in het 
achterhoofd gehouden worden aangezien het niet expliciet wordt meegenomen bij de 
beoordeling. Wat wel wordt opgenomen binnen voorliggende Plan-MER is de gevolgen 
daarvan op mesoniveau per tracé. Het gaat met name om een vermindering van het 
aantal autoverplaatsingen op tracéniveau.  
 
Binnen de MKBA’s wordt het aantal nieuwe tramreizigers, dat eerder gebruik maakte 
van andere vervoerswijzen, als volgt ingeschat voor een ochtendspitsuur: 
 
Tabel 14.1: Te verwachten aantal tramreizigers door  modal shift voor een ochtendspitsuur 

Tramvariant modal shift spitsuur 08 

Boom-Brussel & Bornem-Brussel via de A12 757 

Willebroek-Brussel via de A12 637 

Brussel-Heist-op-den-Berg via Keerbergen 820 

Brussel-Haacht 769 

Brussel-Zaventem Luchthaven 446 

Brussel-Ninove via N8 518 

Brussel-Ninove & Leerbeek 515 

Jette-Tervuren 1 534 

Jette-Zaventem Luchthaven 1 194 

 
Binnen de MKBA’s wordt voor deze tramreizigers geen onderscheid gemaakt tussen de 
eerder gebruikte vervoerswijzen. Omwille van het feit dat de studie regionale tramlijnen 
betreft, kan beredeneerd worden dat de voornaamste shift tussen de verschillende 
vervoerswijzen afkomstig is van het autoverkeer. Een regionale tramlijn bestrijkt immers 
grotendeels dezelfde afstandsklasse als regionaal autoverkeer. Bovendien is het huidige 
busaanbod op dit schaalniveau eerder beperkt. 
 
Voor het beschrijven van de effecten wordt ook niet gefocust op microschaal . Dat 
gebeurt immers in een later stadium in de project-MER. Effecten in detail bijvoorbeeld 
op kruispuntniveau worden in voorliggende Plan-MER dus niet besproken. 
 

                                                   
11 De MKBA’s zijn te raadplegen op de portal van Brabantnet: 
http://www.delijn.be/mobiliteitsvisie2020/pegasus_vlaamsbrabant/achtergrond/index.htm 
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Voorliggende Plan-MER wil voor de discipline Mens-Mobiliteit wel inzicht geven in de 
te verwachten effecten op mesoniveau . Er gebeurt een beoordeling per segment en 
per deeltracé en dat voor de aspecten verkeersleefbaarheid, verkeersveiligheid en 
doorstroming van de tram en het gemotoriseerd verkeer. 
 
 
Het studiegebied dat wordt afgebakend voor de discipline mens – mobiliteit is 
afhankelijk van de bepalende factoren. Deze zijn enerzijds de verkeersinfrastructuren, 
anderzijds de verschillende aaneengesloten gebieden (woonkernen, bedrijventerreinen, 
recreatiegebieden) die doorsneden worden door de tracé-alternatieven. De weerhouden 
tracé-alternatieven worden beschreven in hoofdstuk 7. 
 
De afbakening van het studiegebied wordt bepaald in functie van de effectbepaling. 
Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid worden besproken op tracé-niveau, voor de 
verschillende tracé-alternatieven. Voor doorstroming voor OV en gemotoriseerd verkeer 
wordt als uiterste grens de beschreven corridor voor de afbakening van het studiegebied 
aangehouden. 
 

14.2 Beschrijving van de bestaande situatie 

Het rapport ‘Verkeersindicatoren hoofdwegennet Vlaanderen 2012’ geeft inzicht in de 
kwantificering van het verkeer, de verkeerssamenstelling en de gemeten files en de 
evolutie daarvan op het hoofdwegennet in Vlaanderen. Dit rapport wordt samengesteld 
op basis van de permanente verkeersmetingen uitgevoerd op de gewestwegen en de 
waarnemingen in de controlezaal van het Vlaams Verkeerscentrum. Het laatste rapport 
beschrijft de situatie in 2012, en dateert van maart 2013. 
 
Het beschreven hoofdwegennet kan beschouwd worden als één van de meest gebruikte 
wegsegmenten in Vlaanderen. Op werkdagbasis werden op de R0 tussen complex 
Wemmel en UZ Jette, meer dan 199.000 voertuigen geteld. 
 
In onderstaande figuren wordt inzicht gegeven in de ‘structurele files’ op het 
hoofdwegennet in Vlaanderen. De figuren hebben betrekking op 2011. Een actualisatie 
voor de situatie van 2012 was op moment van het opstellen van deze Plan-MER nog 
niet mogelijk.Volgende structuren zijn relevant: 
• R0 tussen Groot Bijgaarden en UZ Jette 
• A12 tussen Meise tot Strombeek Bever 
• R0 tussen Wemmel en Vilvoorde 
• E19 tussen Mechelen Noord tot Machelen 
• E40 tussen Haasrode en Sint Stevens Woluwe 
• E411 tussen Overijse en Leonard 
• R0 tussen Wallonië tot Tervuren 
 



 
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 158 - 23 augustus 2013 

 

 
Illustratie 14.1 Structurele files, ochtendspits 20 11 

 
Ook in de avondspits zijn structurele files merkbaar: 
• R0 tussen Groot Bijgaarden en Zellik 
• R0 tussen Strombeek en Vilvoorde 
• R0 tussen Vilvoorde en Zellik 
• R0 tussen Wezembeek Oppem tot Machelen 
• R0 tussen Zaventem en Sint Stevens Woluwe 
• R0 tussen Wezenbeek-Oppem en Tervuren 
• E40 tussen Kraainem en Heverlee 
 

 
Illustratie 14.2 Structurele files, avondspits 2011  

 
Ten opzichte van 2011 is het geregistreerde verkeer op het hoofdwegennet in Vlaams 
Brabant met 0,3% toegenomen. Uitgesplitst naar werkdagen is het volume 
geregistreerde verkeer gelijk gebleven ten opzichte van 2011 voor 
personenwagenequivalenten (pwe). 
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Tabel 14.2: Toe- of afname verkeer op jaarbasis, Ho ofdwegennet Vlaanderen 

 

 
 
Om inzicht te verkrijgen op de verkeersstromen op het onderliggende wegennet wordt 
teruggegrepen naar de permanente verkeerstellingen door middel van tellussen. Het 
meest recente rapport bij moment van schrijven dateert van 201012. Er zijn 
verkeerstellingen beschikbaar op de volgende wegvakken: 
 
• N21 ter hoogte van kilometerpunt 12.8 te Steenokkerzeel tussen Haacht en Brussel 

 
Het telpunt is gelegen ter hoogte van het kruispunt met de N227, aan de meest 
zuidelijke tak van de N21. 

 

 
Illustratie 14.3 Resultaten permanente telpost N21 Steenokkerzeel – werkdaggemiddelde 

 
De totale belasting van de N21 richting Haacht bedraagt 10.342 voertuigen op dagbasis. 
Richting Brussel maken 14.088 voertuigen op dagbasis gebruik van de N21. De 
ochtendspits verloopt richting Haacht relatief zwaarder dan richting Brussel. De 
avondspits verloopt omgekeerd. Niet alleen zijn de spitsbewegingen duidelijk merkbaar. 

                                                   
12 Het telrapport dateert van 3 april 2012; het is verkrijgbaar op de portal van Wegen en 
Verkeer: http://www.wegenenverkeer.be/documenten/technische-
documenten/category/verkeerstelligen.html 
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Er is tevens een duidelijke discrepantie omwille van het aantal getelde voertuigen per 
richting. Mogelijk gebruiken zeer veel voertuigen de N21 om Brussel te bereiken om zo 
mogelijke filevorming op het hoofdwegennet te vermijden. Dit vermoeden wordt versterkt 
doordat op volgende tellocatie niet zoveel voertuigen worden geteld. Mogelijk vervult de 
N21 hier een verzamelfunctie van verkeer dat via het onderliggend wegennet, in casu 
N21 en N227 richting Brussel probeert te rijden. 
 
• N21 ter hoogte van kilometerpunt 13.0 te Steenokkerzeel tussen Haacht en Brussel 

 
Het telpunt bevindt zich op het kruispunt met de N227 in Steenokkerzeel, op de 
noordelijke tak van de N21. 
 

 
Illustratie 14.4 Resultaten permanente telpost N21 Steenokkerzeel – werkdaggemiddelde 

 
De totale belasting van de N21 richting Haacht bedraagt 5.362 voertuigen op dagbasis. 
Richting Brussel maken 8.816 voertuigen op dagbasis gebruik van de N21. In 
vergelijking met het telpunt ten zuiden van het kruispunt met de N227 zijn de gemeten 
verkeersintensiteiten bijna de helft lager. Dit versterkt het vermoeden van de zuidelijke 
tak van de N21 als verzamelende structuur voor verkeer dat het hoofdwegennet mijdt. 
De ochtendspits verloopt richting Haacht relatief zwaarder dan richting Brussel. De 
avondspits verloopt omgekeerd. Niet alleen zijn de spitsbewegingen duidelijk merkbaar. 
Er is tevens een duidelijke discrepantie omwille van het aantal getelde voertuigen per 
richting.  
 
• N227 ter hoogte van kilometerpunt 11.5 te Steenokkerzeel tussen Nossegem en 

Mechelen 
 

De tellocatie bevindt zich ter hoogte van het kruispunt met de N21. Het telpunt is 
gelegen op de noordwestelijke tak van de N227. 
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Illustratie 14.5 Resultaten permanente telpost N227  Steenokkerzeel – werkdaggemiddelde 

 
De totale belasting van de N227 richting Nossegem bedraagt 5.329 voertuigen op 
dagbasis. Richting Mechelen maken 5.048 voertuigen op dagbasis gebruik van de 
N227. 
Beide spitsen verlopen min of meer symmetrisch, hoewel op dagbasis de totale 
verkeersintensiteiten richting Nossegem licht hoger zijn dan die richting Mechelen. 
 
• N227 ter hoogte van kilometerpunt 11.7 te Steenokkerzeel tussen Nossegem en 

Mechelen 
 

De tellocatie bevindt zich ter hoogte van het kruispunt met de N21. Het telpunt is 
gelegen op de zuidoostelijke tak van de N227. 
 

 
Illustratie 14.6 Resultaten permanente telpost N227  Steenokkerzeel – werkdaggemiddelde 

 
De totale belasting van de N227 richting Nossegem bedraagt 10.216 voertuigen op 
dagbasis. Richting Mechelen maken 9.121 voertuigen op dagbasis gebruik van de 
N227. 
Beide spitsen verlopen min of meer symmetrisch, hoewel op dagbasis de totale 
verkeersintensiteiten richting Nossegem groter zijn dan die richting Mechelen. Met name 
in de avondspits is dit patroon sterk zichtbaar. 
 
• N3 ter hoogte van kilometerpunt 18.7 te Leefdaal tussen Leuven en Brussel 
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Illustratie 14.7 Resultaten permanente telpost N3 L eefdaal – werkdaggemiddelde 

 
In het algemeen wordt de N3 iets meer gebruikt tijdens de avondspits dan de 
ochtendspits. Tijdens beide spitsen verlopen de verkeersstromen symmetrisch. 
Op dagbasis rijden 6.675 voertuigen richting Leuven, en 6.454 voertuigen richting 
Brussel. 
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14.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

14.3.1 Planningscontext 

Fietsverkeer 
• FietsGEN 
Het Fietsgen rond Brussel wil komen tot hoogwaardige fietsverbindingen naar en rond 
het Brusselse. Binnen de zoekzone zijn er een aantal voorzien: 

• Noordelijke Tangent (Zellik – Brussel Nationaal Luchthaven) 
• Noord – Zuid 1 (Wemmel – Groenendaal) 
• Noord – Zuid 2 (Meise – Waterloo) 
• Noord – Zuid 3 (HST-oost – Spoorlijn 124) 
• Luchthavenroute (L26 – A201) 
• Kanaalroute 
• Oost – West Radiaal (Tervuren – Zellik) 
• E40-route 

 
Het fiets-GEN is weergegeven op figuur 13.3. 
 
• Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 
 
Het geselecteerde functioneel fietsroutenetwerk wordt weergegeven in onderstaande 
figuur. 
 

 
Illustratie 14.8 Uitsnede Bovenlokaal Functioneel F ietsroutenetwerk 

(http://www.mobielvlaanderen.be/wegverkeer/fietsrou tenetwerken.php ) 

 
Voor voorliggende Plan-MER is de volgende selectie relevant: 
 
Hoofdroutes: 
• N2 tussen Brussels Hoofdstedelijk Gewest en N227 
• N3 tussen Brussels Hoofdstedelijk Gewest en centrum Tervuren 
• N21 tussen Brussels Hoofdstedelijk Gewest en N227 
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• Fietsroute langs spoorlijn 36 Brussel – Leuven tussen Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest en Veltem-Beisem 

• Fietsroutes langs Zeekanaal Brussel-Schelde 
 
Functionele Fietsroutes: 
• R22 tussen R0 en grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest  
• N1 
• N3 vanaf centrum Tervuren 
• N202 
• N211 tussen Peutiesesteenweg en Grimbergen 
• N226 
• N227 
• N277 
• De as Louis Marcellisstraat/Astridlaan/Oppemstraat te Wezembeek-Oppem – 

Tervuren 
• De as Koningin Astridlaan/Baron A.d’Huartlaan te Wezembeek-Oppem 
• De as Oudstrijderslaan/Arthur Dezangrelaan/Tramlaan te Wezembeek-Oppem – 

Sterrebeek 
• De as Zavelstraat/Sterrebeekstraat/Wezembeekstraat/J.B.De Vlemincklaan/Hector 

Henneaulaan te  Zaventem – Wezembeek-Oppem – Sterrebeek 
• De as Leopoldlaan/fietspad langs grens Brussel Nationaal Luchthaven/N262 

Vilvoordestraat te Zaventem 
• De as Woluwelaan/Henri Henneaulaan te Machelen – Zaventem - Diegem 
• De as Budasteenweg/Pieter Schroonstraat/Henri 

Brounsstraat/Turckinstraat/Peutiesesteenweg te Machelen 
• De as Kerklaan/Koningin Fabiolalaan te Machelen 
• De fietsroute langs de Leuvensesteenweg te Vilvoorde – Zaventem 
• De as Vinkenlaan/Albert I-laan te Vilvoorde – Grimbergen 
• De as via de Romeinsesteenweg parallel aan de R0 

 
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden Gewestelijke Fietsroutes aangeduid. 
Deze liggen in het verlengde van het BFF. 
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Illustratie 14.9 Uitsnede uit de geplande gewesteli jke fietsroutes 

(http://www.mobielbrussel.irisnet.be/articles/fiets /fietsroutes) 
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Openbaar Vervoer  
 
Het RSV selecteert de volgende hoofdspoorwegen voor personenvervoer als Hoge 
Snelheidslijnen (HSL): 
• Lijn 25N Antwerpen – Brussel via Luchthaven Brussel Nationaal 
• Lijn 36 Brussel – Leuven – Luik 
 
Het RSV selecteert de volgende hoofdspoorwegen voor personenvervoer als 
internationale verbinding en spoorwegen op verbindend Vlaams niveau: 
• Lijn 36 Brussel – Leuven – Luik 
• Lijn 25 Brussel – Mechelen – Antwerpen   
• Lijn 25 A Brussel – Mechelen – Antwerpen 
• Gent-netwerk: Het GEN rond Brussel voorziet in verschillende verbindingen van 

belang voor voorliggend plan: 
• Leuven/Brussel Nationaal Luchthaven – Braine  
• Arenberg – Geraardsbergen/Zottegem 
• Mechelen – Geraardsbergen 
• Halle – Vilvoorde 

 

 
Illustratie 14.10 Uitsnede uit het voorziene GEN-ne twerk (http://www.b-rail.be/projects/pagesnl/inv07.  

htm )  
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Privaat gemotoriseerd verkeer 
Voor onderhavige Plan-MER omgeven de R0, de E40, de E411 en de E19 als 
structuren op internationaal niveau de verschillende tracé-alternatieven. De R0 is de 
ringweg rond Brussel. De E19 verbindt Brussel met Nederland via Mechelen en 
Antwerpen. De E40 verbindt Groot Brittanië met Duitsland via Brussel. De E411 vormt 
een verbinding tussen Brussel en Luxemburg. Aangezien de tramverbinding een 
duidelijke relatie legt in de noordelijke rand van Brussel worden het westelijk gedeelte 
van de E40 en de E411 niet verder besproken. 
 
Op Vlaams niveau zijn de volgende wegen relevant: 
• Primaire weg type I: A12, die een verbinding vormt op Vlaams niveau tussen 

Brussel en Antwerpen via Boom. 
• Primaire weg type II: A201, R22, en N211; de wegen bevinden zich in het 

zuidwesten van het studiegebied. Ze vormen een ontsluitend netwerk rond Brussel 
Nationaal Luchthaven en de kernen van Vilvoorde en Machelen.  

Op provinciaal niveau zijn de volgende wegen relevant: 
• Secundaire wegen type II: 
• R22b (aansluiting 3 R0 Zaventem – R22 Machelen) 
• Secundaire wegen type III: 
• N1 (Vilvoorde – Mechelen) 
• N2 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest – R23 Leuven); 
• N21 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest – N211 Steenokkerzeel); 
• N211 (Vilvoorde – Meise)  
• N227 (Brussels Hoofdstedelijk Gewest – grens provincie Antwerpen) 
• De as Brusselsesteenweg/Windberg/Kaasmarkt/Diepestraat (Wemmel – Merchtem) 
 
Het IRIS-II selecteert de volgende structuren die relevant zijn voor voorliggende Plan-
MER: 
• Hoofdstedelijke weg: 
• A201 – Leopold III-laan (vanaf de grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot 

Lambermotlaan – August Reyerslaan 
• Lambertmontlaan – August Reyerslaan 
• Tentoonstellingslaan 
• N3 - Tervurenlaan 
• Hoofdweg: 
• N21 Haachtsesteenweg (vanaf de grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

tot de Houtweg – Jules Bordetlaan 
• Jules Bordetlaan 
• Houba De Strooperlaan 
• Tyraslaan 
• Wegen tussen wijken: 
• Rogierlaan 
• Paleizenstraat – Koninginnelaan 
• Romeinsesteenweg 
• Boechoutlaan 
• Antwerpselaan 

 
Op lokaal niveau hebben de gemeentebesturen elk voor hun eigen grondgebied een 
selectie gemaakt van lokale wegen type I (verbinden) en lokale wegen type II 
(verzamelen). Deze selectie staat beschreven in de lokale mobiliteitsplannen. Indien 
relevant voor deze Plan-MER worden deze structuren verderop beschreven. 



 
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 168 - 23 augustus 2013 

 

 
14.3.2 Provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant in 2020 (BAU) 

Het provinciaal verkeersmodel 3.6.1, en bij uitbreiding ook versie 3.6.1.1, bevatten een 
toekomstscenario ‘Business As Usual’ (BAU) voor het jaar 2020. Hierbij is in het 
provinciaal verkeersmodel Vlaams-Brabant een aanbodsnetwerk van weginfrastructuur 
en openbaar vervoer opgenomen. De BAU2020 beschrijft dus welk netwerk in 2020 
naar alle waarschijnlijkheid in Vlaanderen aanwezig zal zijn: alle toekomstige projecten 
die zijn opgenomen, werden geselecteerd op basis van het principe van beslist beleid, 
enkel die projecten die voldoende zekerheid of aanbesteding kennen, zijn in de 
BAU2020 opgenomen. Er worden zowel infrastructuurmaatregelen voor gemotoriseerd 
verkeer als voor openbaar vervoer opgenomen. 
 
Voor een volledig overzicht van alle OV wijzigingen wordt verwezen naar de rapportage 
van de opmaak van het referentiescenario BAU 2020. Hiervoor worden een aantal 
nota’s opgemaakt die in de loop van april 2013 beschikbaar zullen zijn, ze kunnen dan 
opgehaald worden via de onderstaande link: 
www.verkeerscentrum.be/extern/VlaamseVerkeersmodellen/ 
 
Deze rapporten kunnen ook altijd opgevraagd worden bij het Verkeerscentrum. De 
feitelijke modellen zijn echter wel degelijk geïmplementeerd, en zonder het doel om de 
BAU2020 in zijn volledigheid te beschrijven, kunnen al wel de projecten die relevant zijn 
voor de bestudeerde corridors opgesomd worden. 
 
Openbaar Vervoer: 
Onderstaande oplijsting geeft een inzicht in de voor voorliggende Plan-MER relevante 
openbaar vervoersprojecten, opgenomen in BAU2020: 
 
NMBS: 
• Invoeren GEN-netwerk 
• Invoeren Diabolo-lijnen: 

• IC-E Knokke/Blankenberge – Tongeren 
• IC-Y Charleroi – Antwerpen Centraal 
• IC-Z Antwerpen – Namen 
• IR-X Gent Sint-Pieters – Landen  

• Bijkomende lijn: 
• CE Brecht – Brussel-Zuid 

 
Regionaal Openbaar Vervoer: 
• Snelbussen: 

• Lijn 230: Humbeek – Brussel: frequentieverhoging + invoering extra variant 
• Lijn 231: Beigem – Brussel: frequentieverhoging + invoering extra variant 
• Lijn 232: Verbrande Brug – Brussel: frequentieverhoging + invoering extra 

variant  
• Lijn 272: Bonheiden – Zaventem: frequentieverhoging + invoering bus van 

Zaventem naar Bonheiden 
• Lijn 355: Brussel – Liedekerke: frequentieverhoging 
• Lijn 830: Machelen – Groenendaal: verlenging naar Zaventem Cargo 
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Gemotoriseerd verkeer: 
Onderstaande oplijsting geeft inzicht in de voor voorliggend Plan-MER relevante 
projecten, welke onder andere opgenomen zijn in BAU2020: 
 
• A12: Omvorming tot conflictvrije stroomweg/snelweg: 

• Downgrading parallelwegen tot lokale wegen; 
• Omvorming bestaande gelijkvloerse kruispunten tot ongelijkvloerse kruispunten 

• R0: Uitvoering streefbeeld R0 en verkeersstructuurschets Zone Zaventem 
• Aanleg van parallelwegen; 2 rijstroken per richting tussen E40 (naar Gent) en A12 

enerzijds en E40 (naar Leuven) en E19 anderzijds; aansluiten van op- en afritten 
op parallelwegen; vervollediging op-en afrittencomplex Jette; 

• Uitbreiding van de R0 tussen A12 en E19 van 3 rijstroken per richting naar 4 
rijstroken per richting; behoud van op- en afritten op dit segment 

• R0: Uitvoering streefbeeld R0-Oost: 
• Vereenvoudiging van complex Groenendaal; 
• Omvorming gelijkvloers complex Leonardkruispunt tot ongelijkvloers, conflictvrij 

complex; 
• Optimalisatie Vier-Armen-Kruispunt; 
• Afkoppelen Duboislaan en Welriekende Dreef van R0; 
• Omvorming complex E411 – Jezus Eik, enkel Openbaar Vervoer mogelijk; 
• Aanleg nieuw complex E411 – Brabantlaan  

• E40 (Brussel – Leuven): 
• Uitbreiding van E40 van 3 rijstroken per richting naar 4 rijstroken per richting; 
• Behoud bestaande op- en afrittencomplexen 

• E19 (Brussel – Antwerpen): 
• Herziening op- en afrittencomplex in functie van Brucargo 
• Aanleg brug over N21 

• N203-A8: Omvorming tot snelweg: 
• N203a/A429 tussen R0 en Halle omvormen tot snelweg, met profiel van 2x2-

rijstroken 
• Nieuw op- en afrittencomplex N203; aanleg parallelwegen ter vervanging van 

kruispunt N28 
• R22: uitvoering streefbeeld: 

• Loskoppeling R22 van R0 en A201 
• Omvorming gedeelte tussen knooppunt A201 en N21 tot lokale weg 
• Aanleg nieuw complex ter hoogte van knooppunt R0 – E19 ter ontsluiting naar R0-

oost 
 

14.4 Methodologie effectvoorspelling 

De methodologie van de effectvoorspelling focust zich op een kwalitatieve beschrijving 
van de effecten. De effecten kwantificeren is immers niet mogelijk met de ter 
beschikking zijnde informatie. Omdat het project voorzien is op een aanzienlijk terrein 
zouden deze trouwens ook louter ruwe inschattingen zijn. Er kan dan ook vanuit gegaan 
worden dat de kwalitatieve beschrijving aan de hand van een exper t judgement  tot 
dezelfde conclusies zal leiden, zonder dat hiervoor gedetailleerd cijfermateriaal 
beschikbaar hoeft te zijn. 
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14.4.1 Bredere positieve effect binnen de methodologie effectvoorspelling 

In het kader van het aspect mens-mobiliteit binnen deze plan MER worden, zoals 
hierboven aangegeven, de effecten van een nieuwe tramverbinding omschreven op het 
vlak van verkeersveiligheid, verkeersleefbaarheid en verkeersdoorstroming. Bij deze 
aspecten kan in eerste instantie gesteld worden dat er in het algemeen een breder 
positief effect  zal zijn. De aanleg van een nieuwe tramverbinding moet in de eerste 
plaats immers zorgen voor het vervangen van verplaatsingen met de auto door 
verplaatsingen met de tram. De vermindering van het autoverkeer heeft een positief 
effect op de verschillende mobiliteitsaspecten. Zowel de verkeersveiligheid, de 
verkeersleefbaarheid als de doorstroming doen een goede zaak bij een vermindering 
van het aantal autoverplaatsingen. Het betreft een breder algemeen effect voor het 
ganse tracé. Het positieve effect is dus niet enkel van toepassing op het bewuste 
deeltracé, maar ook op de overige deeltracés en op het naastliggende wegennet. Het 
algemene positieve effect van het project in zijn totaliteit is niet specifiek meegenomen 
in de beoordelingen (het is voor elk alternatief gelijk). Er wordt wel een positief effect op 
tracéniveau in rekening gebracht. Het gaat daarbij over het effect op mesoschaal 
waarbij binnen een bepaald deeltracé er een positief effect van de verschuiving van 
autoverplaatsingen naar tramverplaatsingen optreedt. Dat effect wordt in acht genomen 
buiten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omdat daar op tracéniveau de effecten 
voelbaar zullen zijn. De onderzochte tramlijnen zijn radiaal op Brussel gericht, met 
uitzondering van de tangentiële verbinding Jette – Tervuren. Voor deze laatste blijkt 
echter uit de potentieelanalyses, vervat binnen de tracéstudies dat met name het 
deeltracé tussen Vilvoorde en Zaventem, er een groot potentieel aan tramreizigers 
aangeboord kan worden. Dit betekent dat alle deeltracés buiten het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest globaal gezien beperkt positief zullen scoren ten opzichte van de 
referentiesituatie. Op basis hiervan wordt er voor de beoordeling per  deeltracé dan ook 
vertrokken met ‘+1’, en dat voor de effectgroepen ‘doorstroming gemotoriseerd verkeer’ 
en ‘verkeersleefbaarheid’ Het gaat immers om een duidelijke ontlasting van de autodruk 
op de wegen nabij het tracé. Binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is te 
verwachten dat het effect veel meer verspreid zal zijn en minder van toepassing zal zijn 
op het tracé zelf. Het structurerende effect van de tramlijnen wordt op het grondgebied 
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest lager ingeschat dan voor Vlaanderen, de 
verkeersdruk komt immers uit verschillende richtingen. Voor de tracés in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest is het directe effect van de positieve modal shift op tracéniveau 
daarom als verwaarloosbaar geacht. 
 

14.4.2 Uitgangspunten ontwerp: tracéstudie 

Er dient opgemerkt te worden dat het ontwerpmatig onderzoek zoals beschreven in de 
tracéstudie steeds uitgaat van de code ‘goede praktijk’. De ruimtelijke inpassing van de 
verschillende deeltracés gebeurt steeds met inachtneming van de verschillende 
richtlijnen voor infrastructureel ontwerp zoals beschreven in de verschillende 
vademecums zoals daar raadpleegbaar zijn: vademecum veilige wegen en kruispunten, 
vademecum fietsvoorzieningen, vademecum voetgangersvoorzieningen en vademecum 
toegankelijk openbaar terrein.13 Naast de formulering van infrastructurele maatregelen 
conform de code ‘goede praktijk’, besteden bovenstaande vademecums veel aandacht 

                                                   
13 Deze vademecums zijn beschikbaar op de portal van Wegen en Verkeer: 
http://www.wegenenverkeer.be/documenten/technische-
documenten/category/vademecums.html 
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aan een duurzame en logische opbouw van de verschillende verkeersnetwerken. In het 
kader van het STOP-principe wordt eerst aandacht gegeven aan het inpassen van 
zowel langzaam verkeersnetwerken als het openbaar vervoer, ten nadele van het 
autoverkeer. Een duurzaam verkeersnetwerk heeft een globale positieve invloed op 
verkeersdoorstroming, verkeersleefbaarheid en verkeersveiligheid, hoewel zeer lokaal 
er beperkte negatieve effecten (zoals bijvoorbeeld omrijden) kunnen optreden. 
 
Specifiek voor de verkeersveiligheid op de vrije tram- en busbanen wordt verwezen naar 
de infrastructurele aanbevelingen van de studie ‘verkeersveiligheid op vrije tram- en 
busbanen’.14 Hier kan bijvoorbeeld aangemerkt worden dat er een sterke aanbeveling is 
opgenomen dat het toepassen van verkeersregelinstallaties bij voorkeur met conflictvrije 
installaties gebeurt. 
 
Uit bovenstaande blijkt dat de geformuleerde maatregelen kaderen binnen een verdere 
verduurzaming van de verkeersomgeving. Het betekent ook dat het realiseren van de 
traminfrastructuur een neutraal tot zeer positief effect kan hebben op de beschreven 
referentiesituatie. Immers, het aanleggen van een tramverbinding, zal in de meeste 
gevallen de volledige herinrichting van een wegsegment tot gevolg hebben, en zal 
derhalve resulteren in een situatie conform de code goede praktijk. 
 

14.4.3 Beschrijving methodologie effectvoorspelling effectgroepen 

Het eerste aspect dat beoordeeld wordt binnen het onderdeel Mens-mobiliteit is 
verkeersveiligheid . Voor de beoordeling van dit aspect wordt gekeken naar de 
potentiële conflicten. Daarvoor wordt nagegaan of er nieuwe kruisingen komen en wat 
er met bestaande kruispunten gebeurt. De herinrichting van de weg die samenhangt 
met het project wordt in grote lijnen in rekening gebracht. Hierbij wordt voornamelijk 
gefocust op het aantal kruisingen en niet op de specifieke nieuwe inrichting (= micro-
niveau) ervan. Zoals bovenstaand aangegeven houdt voorliggende Plan-MER rekening 
met de code goede praktijk inzake verkeersveiligheid bij de ruimtelijke inpassing van de 
verschillende deeltracés in de tracéstudie. Indien er VRI’s worden voorzien, wordt er 
vanuitgegaan dat deze conflictvrij geregeld worden, wat relatief gezien een sterke 
verbetering van de verkeersveiligheid inhoudt ten opzichte van VRI’s met deelconflicten 
of voorrangsregelingen. Conflicten met belangrijke fietsroutes (fietsgen, gewestelijke 
fietsroutes in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bovenlokale functionele fietsroutes in 
het Vlaams Gewest) worden geteld. Ten slotte wordt ook rekening gehouden met het 
passeren van schoolomgevingen en industrieterreinen.  
 
Het tweede aspect dat beoordeeld wordt binnen het onderdeel Mens-mobiliteit is 
verkeersleefbaarheid . Dat is een breed begrip. Een maatstaf hiervoor is de 
verkeersleefbaarheidsindex. Deze omvat de aspecten geluid, oversteekbaarheid, 
snelheid, ongevallendichtheid, relatieve oppervlakte verkeersruimte ten opzichte van 
verblijfsruimte, voetpadbreedte en groenvoorzieningen. De meeste aspecten worden 
behandeld in andere onderdelen van het MER. Voor het aspect geluid wordt verwezen 
naar het MER onderdeel geluid. Voor het aspect ongevallendichtheid wordt verwezen 
naar het MER onderdeel mens-mobiliteit, verkeersveiligheid. Voor het aspect relatieve 
oppervlakte verkeersruimte ten opzichte van verblijfsruimte en voetpadbreedte wordt 
verwezen naar de algemene leefbaarheid in het MER onderdeel mens. Voor het aspect 

                                                   
14 De studie is beschikbaar op de portal van Mobiel Vlaanderen: 
http://www.mobielvlaanderen.be/studies/trambusbanen/rapport.pdf 
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groenvoorzieningen verwijzen we naar het MER onderdeel fauna en flora. Dat wil 
zeggen dat enkel de aspecten oversteekbaarheid en snelheid nog behandeld moeten 
worden. Daarvoor werden kaarten opgemaakt met een inschatting van de 
oversteekhinder . Hiervoor wordt verwezen naar de tracéstudie. In de beoordeling van 
die oversteekhinder is het aspect snelheid meegenomen. Hieronder zal daarom een 
beoordeling gebeuren op basis van de verwachte oversteekhinder (hieronder telkens 
aangeduid als ‘oversteekhinder’ verwijzend naar de tracéstudie), de verwachte afname 
van het autoverkeer en de nood aan het oversteken. 
 
Een volgend aspect dat binnen het onderdeel Mens-mobiliteit beoordeeld wordt is de 
verkeersdoorstroming van het gemotoriseerd verkeer . Dat zal beïnvloed worden 
door de komst van een nieuwe tramverbinding. In eerste instantie moet daarvoor 
rekening gehouden worden met een te verwachten en een gewenste modale shift van 
autoverplaatsingen naar verplaatsingen met de tram. Enerzijds zullen dus de volumes 
van gemotoriseerd verkeer wijzigen. Hiermee wordt vanzelfsprekend ook rekening 
gehouden, maar zoals voordien gesteld, enkel op tracéniveau. Binnen het Brussels 
Hoofdstedlijke Gewest wordt dat effect op tracéniveau als verwaarloosbaar beschouwd 
(zie voorgaande). Daarnaast kan ook het aanbod aan capaciteit veranderen. In 
verhouding tot de verkeersvraag (huidige en verwachte intensiteiten) wordt dat in 
rekening gebracht als eventueel effect. Daarnaast worden de kruisingen met de tramlijn 
in rekening gebracht. Er wordt vanuit gegaan dat de kruising met een tramlijn waarom 
12 trams per uur in de spits en 8 trams per uur buiten de spits voorzien worden, 
verwaarloosbaar is voor de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer. De 
doorkomsttijd is immers berperkt en bij verkeerslichten kan de groentijd volledig in 
functie van de effectieve doortocht geregeld worden. Verder kan rekening gehouden 
worden met de ingrepen in de verkeersstructuur zoals beschreven in de 
referentiesituatie conform de code goede praktijk. Een ingreep in de lokale 
verkeersstructuur zal dan ook leiden tot een verduurzaming of een logischer opbouw, 
hoewel er op lokale schaal beperkte negatieve effecten zouden kunnen optreden. Op 
basis van het geheel wordt een relatief waardeoordeel gegeven van de 
verkeersdoorstroming per segment en per tracé.  
 
Een laatste aspect dat beoordeeld wordt binnen het onderdeel Mens-mobiliteit is de 
doorstroming van de tram  zelf. Dat is een variabele die wel kwantitatief zal behandeld 
worden. Voor de kwotering wordt er in eerste instantie vanuit gegaan dat de komst van 
dit project de huidige reistijden van het openbaar vervoer positief zal beïnvloeden. Het is 
immers niet mogelijk om voor alle mogelijke relaties de reistijden van het openbaar 
vervoer op te lijsten. Zonder specifieke reistijden te vergelijken, wordt aangenomen dat 
de reistijd van een nieuwe tramverbinding de reistijd van de bestaande busverbindingen 
zal verbeteren of minstens evenaren. Daarom wordt voor het onderdeel 
tramdoorstroming geen negatieve effecten verwacht. De score zal dus steeds 0 of 
positief zijn. Om daarin een onderscheid te maken, worden de verschillende varianten 
onderling vergeleken aan de hand van de verwachte reistijd (automatisch wordt er 
daarmee ook vergeleken met de huidige reistijd tussen de verschillende relaties, immers 
hoe positiever de variant ten opzichte van de andere varianten, hoe positiever ook ten 
opzichte van de huidige reistijd). In functie van de potentieelbepaling werd immers een 
inschatting gemaakt van de te verwachten reistijden (zie tracéstudie). Dat cijfermateriaal 
wordt in rekening gebracht voor het onderscheid tussen de varianten. De beoordeling 
van het aspect tramdoorstroming moet echter wel gerelateerd worden met het 
bedieningspotentieel en het aantal haltes. Langere trajecten worden negatiever 
beoordeeld, maar hebben mogelijk wel een groter bedieningspotentieel. Bovendien 
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worden met verschillende tracés andere gebieden aangesneden die elk een ander 
reizigerspotentieel bezitten. Hiervoor wordt verwezen naar de tracéstudie. De 
beoordeling van dit onderdeel moet dus steeds aan die bijkomende aspecten getoetst 
worden. 
 

14.5 Randvoorwaarden 

Bovenstaande legt sterk de nadruk op de code goede praktijk zoals gehanteerd voor de 
ruimtelijke inpassing van de verschillende tracés beschreven in de tracéstudie. 
Voorliggende Plan-MER wil maximaal rekening houden met deze uitgangspunten en ze 
valoriseren waar nodig. Dit betekent echter ook dat vanuit deze Plan-MER de nodige 
aandacht wordt gevraagd om bij de uiteindelijke infrastructurele uitwerking van de 
tramlijnen hiermee maximaal rekening te houden. Het kan niet de bedoeling zijn om 
deze principes binnen het MER-traject maximaal te valoriseren, terwijl de realisatie op 
het terrein hiermee geen rekening zou houden. 
 
Na de effectbepaling worden nog een aantal randvoorwaraden en aanbevelingen 
opgelijst. Dit zijn maatregelen waarmee men in het vervolgtraject rekening kan houden. 
Het zijn geen milderende maatregelen omdat, ook bij een positief effect, hiermee 
rekening kan gehouden worden. Ze worden ook meestal gezien als ‘codes van goede 
praktijk’, die bij elk ontwerp toegepast worden. 
 

14.6 Effectuitdrukking 

De effecten worden uitgedrukt in een verbetering of vermindering in: 
• Verkeersdoorstroming; waarbij onderscheid gemaakt wordt in de aan te leggen 

tramverbinding, en de bestaande gemotoriseerde en openbaarvervoersstromen 
• Verkeersveiligheid 
• Verkeersleefbaarheid 
 
De effecten worden kwalitatief beschreven op basis van een expert-judgement. Enkel 
voor de tramdoorstroming wordt cijfermateriaal gebruikt, meerbepaald de verwachte 
reistijden zoals opgenomen in de tracéstudie. 
  

14.7 Beoordelingskader 

In onderstaande tabellen wordt het beoordelingskader weergegeven van de te 
beschrijven effecten. 
 
Tabel 14.3: Beoordeling verkeersveiligheid 

Beoordeling Verkeersveiligheid 

+3 Significante afname van het risico op ongevallen op één locatie of significante afname van het 

risico op ongevallen op diverse locaties 

+2 Belangrijke afname van het risico op ongevallen op één locatie of beperkte afname van het risico 

op ongevallen op diverse locaties 

+1 Beperkte afname van het risico op ongevallen op één locatie 

0 Geen of verwaarloosbare wijziging in het risico op ongevallen 

-1 Beperkte toename van het risico op ongevallen op één locatie 

-2 Belangrijke toename van het risico op ongevallen op één locatie of beperkte toename van het 

risico op ongevallen op diverse locaties 
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-3 Significante toename van het risico op ongevallen op één locatie of significante toename van het 

risico op ongevallen op diverse locaties 

 
Tabel 14.4: Beoordeling verkeersleefbaarheid 

Beoordeling Verkeersleefbaarheid 

+3 Significante toename van de verkeersleefbaarheid (oversteekbaarheid) 

+2 Belangrijke toename van de verkeersleefbaarheid (oversteekbaarheid) 

+1 Beperkte toename van de verkeersleefbaarheid (oversteekbaarheid) 

0 Geen of verwaarloosbare wijziging van de verkeersleefbaarheid (oversteekbaarheid) 

-1 Beperkte afname van de verkeersleefbaarheid (oversteekbaarheid) 

-2 Belangrijke afname van de verkeersleefbaarheid (oversteekbaarheid) 

-3 Significante afname van de verkeersleefbaarheid (oversteekbaarheid) 

 
Tabel 14.5: Beoordeling verkeersdoorstroming aan te  leggen tramverbinding (kwantitatieve 

inschatting potentiële winst/verliestijden) 

Beoordeling Verkeersdoorstroming aan te leggen tram verbinding 

+3 Significante reistijdwinst ten opzichte van de huidige reistijden 

+2 Belangrijke reistijdwinst ten opzichte van de huidige reistijden 

+1 Beperkte reistijdwinst ten opzichte van de huidige reistijden 

0 Geen of verwaarloosbare reistijdwinst ten opzichte van de huidige reistijden 

-1 Beperkte verhoging van de reistijd ten opzichte van de huidige reistijden 

-2 Belangrijke verhoging van de reistijd ten opzichte van de huidige reistijden 

-3 Significante verhoging van de reistijd ten opzichte van de huidige reistijden 

 
Tabel 14.6: Beoordeling verkeersdoorstroming bestaa nde verkeersstromen (kwalitatieve inschatting) 

Beoordeling Verkeersdoorstroming bestaande verkeers stromen 

+3 Oplossing van huidige structurele congestie 

+2 Oplossing van huidige lokale congestie 

+1 Vlottere doorstroming ten gevolge van het plan, zonder invloed op het al dan niet optreden van 

filevorming 

0 Geen of verwaarloosbare wijziging in doorstroming 

-1 Gestremde doorstroming ten gevolge van het plan of significante versterking van huidige lokale 

congestie 

-2 Lokaal filevorming op bijkomende locatie of significante versterking van huidige lokale congestie 

-3 Filevorming op diverse bijkomende locaties of significante versterking van huidige congestie op 

diverse locaties 
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14.8 Effectbepaling- en beoordeling 

14.8.1 Verkeersveiligheid 

De effectbepaling voor verkeersveiligheid is beschreven in tabel 14.7. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 14.7: Effectbepaling verkeersveiligheid 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Verkeersveiligheid Beoordeling Varia nten MM Beoordeling na 

MM 

A: UZ Jette tot Heizel 

A1 via 

Romeinse 

Steenweg 

(variant b) 

Er wordt voorzien in een herconfiguratie van de 

verkeersstructuur van zowel de Beukenlaan als de 

Romeinse Steenweg. Vijf kruispunten uit de 

referentiesituatie worden gesupprimeerd, terwijl er acht 

worden omgevormd tot een rechts-in rechts-uit. Dit 

heeft een substantieel verminderd aantal van potentiële 

conflicten tot gevolg. Ter hoogte van de Laerbeeklaan 

en de ingang van UZ Jette wordt een nieuwe VRI 

voorzien. De kruispunten met Tentoonstellingslaan, 

Koningin Astridlaan en Houba de Strooperlaan worden 

geregeld met de bestaande VRI. Toch worden er nog 

enkele doorsteken voorzien die voorrangsgeregeld 

worden georganiseerd. 

Rekening houdende met bovenstaande wordt ingeschat 

dat er een afname van het risico op ongevallen kan 

+2 Variant A1a beschrijft een variant die via de 

Modelwijk de verbinding maakt tussen 

Romeinse Steenweg en de Houba De 

Strooperlaan. Hierdoor wordt de 

voorrangsgeregelde kruising aan de Houba De 

Strooperlaan vermeden. Lokaal zal het risico op 

ongevallen beperkt afnemen. (2/+3) 

 

Keuze voor variant A1a. 

+2/+3 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Verkeersveiligheid Beoordeling Varia nten MM Beoordeling na 

MM 

verwacht worden op diverse locaties, doch er dient 

rekening gehouden te worden met het feit dat slechts 

op enkele locatie een beperkte toename van het risico 

op ongevallen mogelijk is. 

A2 via 

Dikke 

Beukenlaan 

Er wordt voorzien in een herconfiguratie van de 

verkeersstructuur van de Beukenlaan. Twee 

kruispunten uit de referentiesituatie worden 

gesupprimeerd, terwijl er twaalf worden omgevormd tot 

een rechts-in rechts-uit. Dit heeft een substantieel 

verminderd aantal van potentiële conflicten tot gevolg. 

Ter hoogte van de Laerbeeklaan en de ingang van UZ 

Jette wordt een nieuwe VRI voorzien. Het kruispunt met 

Tentoonstellingslaan wordt geregeld met een 

bestaande VRI. Het kruispunt met de Houba De 

Strooperlaan wordt geregeld door een nieuw te 

plaatsen VRI. Toch worden er nog enkele doorsteken 

voorzien die voorrangsgeregeld worden georganiseerd. 

Rekening houdende met bovenstaande wordt ingeschat 

dat er een afname van het risico op ongevallen kan 

verwacht worden op diverse locaties, doch er dient 

rekening gehouden te worden met het feit dat slechts 

op enkele locatie een beperkte toename van het risico 

op ongevallen mogelijk is. 

+2    

B: Heizel tot VTM 

B1 via A12 

en 

Over de lengte van het deeltracé B1 zal een 

herconfiguratie dienen plaats te vinden van de 

+2 Variant B1l  beschrijft een variant die loopt via 

de Reigerslaan, Meeuwenlaan en 

.   
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Verkeersveiligheid Beoordeling Varia nten MM Beoordeling na 

MM 

Beekvallei 

(varianten 

k, n) 

verkeersstructuur zoals ze beschreven is in de 

referentiesituatie, om de trambedding te kunnen 

aanleggen. Twee kruispunten worden gesupprimeerd, 

terwijl er tegelijkertijd drie kruispunten worden 

omgevormd tot rechts-in rechts uit bewegingen. Verder 

worden er op het tracé vijf kruispunten voorzien die 

geregeld zullen worden met een nieuw geplaatste VRI. 

Er worden negen doorsteken voorzien die nog 

voorrangsgeregeld georganiseerd worden.  

Ten opzichte van de referentiesituatie wordt verwacht 

dat er een  afname van het risico op ongevallen kan 

verwacht worden op diverse locaties, doch er dient 

rekening gehouden te worden met het feit dat slechts 

op enkele locatie een beperkte toename van het risico 

op ongevallen mogelijk is. 

Opperveldlaan, naar de Medialaan. Het tracé 

verloopt grotendeels via een bijzonder 

overrijdbare bedding, ingebed in de wegenis 

van wegen met een lokalere categorisering. In 

vergelijking met de basisvariant worden er 

bijkomende kruispunten voorzien, waarvan er 

twee voorrangsgeregeld worden georganiseerd. 

Rekening houdende met bovenstaande wordt 

ingeschat dat deze variant een beperkt risico 

kent op ongevallen op één locatie.  

Variant B1m  beschrijft een variant langs de 

Albert I-laan. In vergelijking met de basisvariant 

worden twee extra kruispunten voorzien die 

voorrangsgeregeld georganiseerd worden.  

B2 via 

Romeinse 

Steenweg 

en Sint-

Annalaan 

(varianten 

n) 

Over de lengte van het deeltracé B2 zal een 

herconfiguratie plaatsvinden van de verkeersstructuur 

zoals beschreven in de referentiesituatie. Tussen 

Romeinse Steenweg en Vinkenlaan wordt het tracé 

voorzien in een bijzonder overrijdbare bedding. Het 

resterende gedeelte in een vrijliggende trambusbaan of 

in open ruimte. Dertien kruispunten worden omgevormd 

tot rechts-in rechts uit bewegingen. Verder worden er 

op het tracé zes kruispunten voorzien die geregeld 

zullen worden met een nieuw geplaatste VRI. Er 

worden acht  doorsteken voorzien die nog 

+2 Variant B2m  beschrijft een variant langs de 

Albert I-laan. In vergelijking met de basisvariant 

worden twee extra kruispunten voorzien die 

voorrangsgeregeld georganiseerd worden. 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Verkeersveiligheid Beoordeling Varia nten MM Beoordeling na 

MM 

voorrangsgeregeld georganiseerd worden.  

Ten opzichte van de referentiesituatie wordt verwacht 

dat er een  afname van het risico op ongevallen kan 

verwacht worden op diverse locaties, doch er dient 

rekening gehouden te worden met het feit dat slechts 

op enkele locatie een beperkte toename van het risico 

op ongevallen mogelijk is. 

B3 via 

Wand en 

Warandelaa

n 

(varianten 

b, e, n) 

Over de lengte van het deeltracé B3 zal een 

herconfiguratie plaatsvinden van de verkeersstructuur 

zoals beschreven in de referentiesituatie. Tussen 

Romeinse Steenweg en Warandelaan wordt het tracé 

afwisselend voorzien in een bijzonder overrijdbare 

bedding of in een stedelijke open ruimte. Het 

resterende gedeelte in een vrijliggende trambusbaan of 

in open ruimte. Acht kruispunten worden omgevormd 

tot rechts-in rechts uit bewegingen. Verder worden er 

op het tracé twee kruispunten voorzien die geregeld 

zullen worden met een nieuw geplaatste VRI. Er 

worden  twaalf doorsteken voorzien die nog 

voorrangsgeregeld georganiseerd worden. Ter hoogte 

van de Wannekouter wordt een schoolomgeving 

doorgesneden. 

Ten opzichte van de referentiesituatie wordt verwacht 

dat er een  afname van het risico op ongevallen kan 

verwacht worden op diverse locaties, doch er dient 

rekening gehouden te worden met het feit dat slechts 

+2 Varianten B3a via B3c beschrijft een variant 

gelegen ten noorden van de basisvariant. Er 

dient voorzien te worden in extra kruisingen met 

VRI’s. Er dienen twee doorsteken met een 

voorrangsregeling georganiseerd te worden en 

er wordt één kruispunt met nieuwe VRI 

voorzien. Er wordt ingeschat dat deze varianten 

een verwaarloosbare afname kennen voor 

verkeersveiligheid ten opzichte van de 

beschreven basisvariant.  

Varianten B3a via B3d  beschrijft een variant 

gelegen ten noorden van de basisvariant. Er 

dient voorzien te worden in minder doorsteken 

geregeld met een voorrangsregeling. Bijkomend 

worden twee nieuwe kruispunten geregeld met 

een nieuw te voorziene VRI. Daarenboven zal 

de herconfiguratie van de wegenis leiden tot het 

omvormen van acht kruispunten tot rechts-in 

rechts uit, ten opzichte van één in de 

Keuze voor variant B3a via B3d.  +2/+3 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Verkeersveiligheid Beoordeling Varia nten MM Beoordeling na 

MM 

op enkele locatie een beperkte toename van het risico 

op ongevallen mogelijk is. 

beschreven basisvariant. Er wordt wel 

bijkomend geraakt aan een schoolomgeving. 

Rekening houdende met bovenstaande wordt 

ingeschat dat deze variant een beperkt 

positieve invloed zal hebben op het risico op 

conflicten. (+2/+3) 

Variant B3m  beschrijft een variant langs de 

Albert I-laan. In vergelijking met de basisvariant 

worden twee extra kruispunten voorzien die 

voorrangsgeregeld georganiseerd worden. De 

impact op verkeersveiligheid wordt 

verwaarloosbaar ingeschat.  

B4 via 

Wand en 

Indringings

weg 

(varianten 

b, e) 

Met uitzondering van het gedeelte over de 

Eeuwfeestlaan, de Dikkelindelaan en het tracé tussen 

Heyssellaan en Indringingsweg loopt het tracé over een 

vrije verharde trambusbaan of een bijzonder 

overrijdbare bedding die ingepast wordt in de huidige 

wegenis. Ter hoogte van de Heyssellaan loopt het tracé 

gemengd met het overige verkeer. Het tracé langs 

Eeuwfeestlaan, Dikkelindelaan en tussen Heyssellaan 

en indringingsweg loopt door de stedelijke open ruimte. 

Er worden achttien doorsteken voorzien die nog 

voorrangsgeregeld georganiseerd worden. Vijf 

kruispunten worden omgevormd tot rechts-in rechts-uit 

bewegingen. Er worden twee lichtengeregelde 

kruispunten voorzien. Ter hoogte van de Wannekouter 

+1 Varianten B4a via B4c beschrijft een variant 

gelegen ten noorden van de basisvariant. Er 

dient voorzien te worden in extra kruisingen met 

VRI’s. Er dienen twee doorsteken met een 

voorrangsregeling georganiseerd te worden en 

er wordt één kruispunt met nieuwe VRI 

voorzien. Er wordt ingeschat dat deze varianten 

een verwaarloosbare afname kennen voor 

verkeersveiligheid ten opzichte van de 

beschreven basisvariant.  

Varianten B4a via B4d  beschrijft een variant 

gelegen ten noorden van de basisvariant. Er 

dient voorzien te worden in minder doorsteken 

geregeld met een voorrangsregeling. Bijkomend 

Keuze voor variant B4a via B43d.  +2 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Verkeersveiligheid Beoordeling Varia nten MM Beoordeling na 

MM 

wordt een schoolomgeving doorgesneden. 

Gezien het beperkte aantal door VRI beveiligde 

kruispunten en/of omgevormde rechts-in rechts-uit 

bewegingen wordt ingeschat dat dit deeltracé een 

beperktere positieve invloed op de conflictkans zal 

hebben dan de eerder besproken deeltracés B. 

worden twee nieuwe kruispunten geregeld met 

een nieuw te voorziene VRI. Daarenboven zal 

de herconfiguratie van de wegenis leiden tot het 

omvormen van acht kruispunten tot rechts-in 

rechts uit, ten opzichte van één in de 

beschreven basisvariant. Rekening houdende 

met bovenstaande wordt ingeschat dat deze 

variant een beperkt positieve invloed zal 

hebben op het risico op conflicten. (+2) 

 

B5 via 

Versaillesla

an en 

Bruynstraat 

(varianten 

b) 

Met uitzondering van het gedeelte over de 

Eeuwfeestlaan en de Dikkelindelaan loopt het tracé 

over een vrije verharde trambusbaan of een bijzonder 

overrijdbare bedding die ingepast wordt in de huidige 

wegenis. Het tracé langs Eeuwfeestlaan en 

Dikkelindelaan loopt door de stedelijke ruimte. Er 

worden veertien doorsteken voorzien die nog 

voorrangsgeregeld georganiseerd worden. Zes 

kruispunten worden omgevormd tot een rechts-in rechts 

uit. Er worden vier kruispunten voorzien die voorzien 

worden van een nieuwe VRI. 

Gezien het beperkte aantal door VRI beveiligde 

kruispunten en/of omgevormde rechts-in rechts-uit 

bewegingen wordt ingeschat dat dit deeltracé een 

beperktere positieve invloed op de conflictkans zal 

hebben dan de eerder besproken deeltracés B. 

+1 Varianten B5a via B5c beschrijft een variant 

gelegen ten noorden van de basisvariant. Er 

dient voorzien te worden in extra kruisingen met 

VRI’s. Er dienen twee doorsteken met een 

voorrangsregeling georganiseerd te worden en 

er wordt één kruispunt met nieuwe VRI 

voorzien. Er wordt ingeschat dat deze varianten 

een verwaarloosbare afname kennen voor 

verkeersveiligheid ten opzichte van de 

beschreven basisvariant. 
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C: Medialaan tot station Vilvoorde 

C1 via 

Medialaan 

en Drie 

Fonteinen 

(varianten 

k) 

Deeltracé C1 beschrijft een tracé parallel aan de 

Medialaan, Beneluxlaan, Jacob Smitsstraat en via de 

N211 naar het station van Vilvoorde. Het gedeelte op 

de N211 wordt voorzien als een verharde vrije 

trambusbaan. Terwijl het gedeelte langs de Medialaan, 

Beneluxlaan en Jacob Smitsstraat in eigen bedding 

verloopt. 

Zes doorsteken worden georganiseerd met een 

voorrangsgeregeld kruispunt. Er worden twee nieuwe 

kruispunten voorzien. Ter hoogte van het centrum van 

Vilvoorde zal het tramtracé in de verblijfsruimte worden 

aangelegd. Ter hoogte van de stationslei wordt een 

schoolomgeving geraakt. 

Uit bovenstaande kan afgeleid worden dat er op het 

tracé kan verwacht worden dat er een beperkte 

toename van het aantal potentiële conflicten op diverse 

locaties zal zijn. 

-2 Variant C1l beschrijft een variant via 

Minnemolenstraat en Vlierkensstraat. Er wordt 

geen impact op de verkeersveiligheid ingeschat 

in vergelijking met de basisvariant.  

  

C2 via 

Belgiëlaan 

en Drie 

Fonteinen 

Deeltracé C2 beschrijft een tracé via de Koning 

Boudewijnlaan, de Belgiëlaan, parallel aan de Jacob 

Smitsstraat en via de N211 naar het station van 

Vilvoorde. Tussen Koning Boudewijnlaan en Belgiëlaan 

-2 Variant C2b beschrijft een variant via de 

Medialaan. Er wordt geen impact verwacht op 

de verkeersveiligheid ten opzichte van de 

huidige basisvariant.  
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(varianten 

a, k) 

wordt in open stedelijk tracé gereden gereden, met 

erftoegangen.Het overige gedeelte wordt voorzien als 

verharde vrije trambusbaan. 

Zes doorsteken worden georganiseerd met een 

voorrangsgeregeld kruispunt. Er worden twee nieuwe 

kruispunten voorzien. Ter hoogte van het centrum van 

Vilvoorde zal het tramtracé in de verblijfsruimte worden 

aangelegd. Ter hoogte van de stationslei wordt een 

schoolomgeving geraakt. 

Uit bovenstaande kan afgeleid worden dat er op het 

tracé kan verwacht worden dat er een beperkte 

toename van het aantal potentiële conflicten op diverse 

locaties zal zijn. 

Variant C2l beschrijft een variant via 

Minnemolenstraat en Vlierkensstraat. Er wordt 

geen impact op de verkeersveiligheid ingeschat 

in vergelijking met de basisvariant.  

C3 via 

Albert I-laan 

en 

Rubensstra

at 

Deeltracé C3 beschrijft een tracé via de Koning 

Boudewijnlaan, de Albert I-laan, de Vlierkensstraat en 

de Teniersstraat en de N211 naar het station van 

Vilvoorde. Het gedeelte op de Albert I-laan wordt in 

open tracé gereden. Het overige gedeelte wordt 

voorzien als verharde vrije trambusbaan, met 

erftoegangen die bereikbaar dienen te blijven. 

Vier doorsteken worden georganiseerd met een 

voorrangsgeregeld kruispunt. Er worden vijf nieuwe 

kruispunten voorzien. Op de Vlierkensstraat en 

Teniersstraat worden de bestaande kruispunten ofwel 

beveiligd ofwel vervangen door een rechts-in rechts-uit 

configuratie. Ter hoogte van het centrum van Vilvoorde 

-2   - 
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zal het tramtracé in de verblijfsruimte worden 

aangelegd. Ter hoogte van de stationslei wordt een 

schoolomgeving geraakt. 

Uit bovenstaande kan afgeleid worden dat er op het 

tracé kan verwacht worden dat er een zeer beperkte 

toename van het aantal potentiële conflicten op diverse 

locaties zal zijn. 

D: Station Vilvoorde tot Brussels Airport 

D1 via 

Woluwelaa

n, Oude 

Woluwelaa

n, en Da 

Vinci 

(varianten 

a, l, m, p, q) 

Deeltracé D1 beschrijft een tracé perifeer gelegen langs 

de R22 Woluwelaan. Het traject deelt gedeeltelijk 

hetzelfde tracé als deeltracé A1 van de regionale 

tramlijn Brussel – Heist-op-den-Berg. 

Er worden twee kruispunten geregeld met een nieuw te 

plaatsen VRI. Bijkomend wordt op één locatie de 

kruising met bestaande wegenis omgevormd tot een 

rechts-in rechts-uit.  Op vier kruispunten wordt 

teruggevallen op de bestaande VRI’s. Op zeven 

locaties worden de doorsteken georganiseerd met een 

voorrangsgeregeld kruispunt. De kern van Diegem 

wordt doorsneden. 

Uit bovenstaande kan afgeleid worden dat er op het 

tracé kan verwacht worden dat er een zeer beperkte 

toename van het aantal potentiële conflicten op diverse 

locaties zal zijn. 

-1 Varianten D1b, D1c en D1d beschrijven een 

andere aansluiting op de R22. Ten opzichte van 

de basisvariant heeft dit geen impact op de 

verkeersveiligheid.  

Variant D1n beschrijft een variant waarbij het tracé 

via de Jan Emiel Mommenslaan en de JF 

Kennedylaan de A201 bereikt. Hiervoor zijn twee 

voorrangsgeregelde kruispunten nodig. Dit heeft 

naar verkeersveiligheid een beperkt negatieve 

impact in vergelijking met het basistracé.  

Variant D1o beschrijft een variant waarbij op het 

tracé van de A201 een nieuwe verharde 

trambusbaan wordt voorzien. Alle mogelijke 

conflictpunten worden ongelijkvloers gekruist. In 

vergelijking met de beschreven basisvariant scoort 

deze variant beperkt positiever. (0) 

Variant D1r en D1s beschrijven een variant die het 

tracé van de A201/Leopoldlaan naar Brussels 

Keuze voor variant o.  

 

0 
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Airport volgt.  De variant wordt uitgevoerd door 

middel van een nieuw aan te leggen verharde 

trambusbaan gelegen ten zuiden van de 

Leopoldlaan. Er worden meer potentiële conflicten 

ingeschat in vergelijking met de beschreven 

basisvariant.  

D2 via 

Woluwelaa

n en 

Korenberg 

(varianten 

a, q) 

Deeltracé D2 beschrijft een tracé perifeer gelegen langs 

de R22 Woluwelaan. 

Er worden één kruispunt geregeld met een nieuw te 

plaatsen VRI. Bijkomend wordt op één locatie de 

kruising met bestaande wegenis omgevormd tot een 

rechts-in rechts-uit.  Op zeven kruispunten wordt 

teruggevallen op de bestaande VRI’s. Op vijf locaties 

worden de doorsteken georganiseerd met een 

voorrangsgeregeld kruispunt.  

Uit bovenstaande kan afgeleid worden dat er op het 

tracé kan verwacht worden dat er een verwaarloosbare 

tot zeer beperkte toename van het aantal potentiële 

conflicten op diverse locaties zal zijn. 

0/-1 Varianten D2b, D2c en D2d beschrijven een 

andere aansluiting op de R22. Ten opzichte van 

de basisvariant heeft dit geen impact op de 

verkeersveiligheid.  

 

  

D3 via 

Machelen 

en 

Korenberg 

(varianten 

e, g, q)  

Deeltracé D3 beschrijft een tracé dat R22, geselecteerd 

als Primaire II, oversteekt om perifeer langsheen de 

N211, met een onverharde trambaan, langsheen de 

kern van Machelen, via Korenberg, Brussels Airport te 

bereiken. Het kruisen van de R22 gebeurt gelijkvloers 

met een nieuwe VRI. Elders wordt nog één bijkomende 

kruising voorzien, beveiligd met een nieuwe VRI. Op 

-2 Varianten D3f beschrijft een andere aansluiting 

op de R22. Ten opzichte van de basisvariant 

heeft dit geen impact op de verkeersveiligheid.  

Variant D3h beschrijft een tracévariant 

beschrijft langs de Koningin Astridweg. Er 

worden 2 bijkomende kruispunten voorzien, te 

beveiligen met een VRI. Variant D3h maakt 

Het ongelijkvloers kruisen van R22.  

 

-1 
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zeven locaties worden de doorsteken georganiseerd 

met een voorrangsgeregeld kruispunt. Op twee 

kruispunten wordt teruggevallen op de bestaande 

VRI’s. Op twee locaties worden de bestaande 

kruisingen gesupprimeerd. Ter hoogte van Korenberg 

wordt beperkt gemengd gereden met het overige 

verkeer. 

Rekening houdende met bovenstaande kan verwacht 

worden dat er een  toename van de potentie op 

conflicten kan ingeschat worden. Dit wordt versterkt 

door het  gelijkvloers kruisen van de R22.  

gedeeltelijk gebruik van het deeltracé zoals 

beschreven in tracé A2 van de regionale 

tramlijn Brussel – Heist-op-den-Berg. Er wordt 

ingeschat dat het effect op de 

verkeersveiligheid verwaarloosbaar is ten 

opzichte van beschreven basisvariant.  

D4 via 

Luchthavenl

aan en 

Brucargo 

(varianten f 

en q) 

Deeltracé D4 beschrijft een tracé dat via de 

middenberm van de R22 en de N211 Luchthavenlaan, 

beiden geselecteerd als Primaire II,  met een verharde 

trambusbaan, via Brucargo, Brussels Airport te 

bereiken. Tussen Brucargo en Brussels Airport wordt 

het tracé gedeeld met deeltracés A2 en B5 van 

regionale tramlijn Brussel -  Heist-op-den-Berg. De R22 

wordt in zuidelijke richting gekruist door een nieuw te 

-2 Varianten D3f beschrijft een andere aansluiting 

op de R22. Ten opzichte van de basisvariant 

heeft dit geen impact op de verkeersveiligheid.  

 

Het ongelijkvloers kruisen van R22.  

 

-1/-2 
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voorzien kruispunt uitgerust met VRI. Verder dient de 

tram via het kruispunt R22 – N211, met een te 

voorziene VRI, naar de N211 Luchthavenlaan te rijden. 

Gezien de te verwachten verkeersdrukte op beide 

voornoemde wegen kan ingeschat worden dat een 

gelijkvloerse kruising een  potentie op conflicten kent. 

Bijkomend dienen er op de interne wegenis van 

Brucargo vijf kruispunten georganiseerd te worden met 

nieuwe te voorziene VRI’s. Verder worden er nog zeven 

kruispunten voorrangsgeregeld georganiseerd.  

Rekening houdende met bovenstaan kan verwacht 

worden dat er een  toename zal ontstaan van de 

potentie op conflicten, op meerdere locaties. 

Het kruisen van de E19, zonder 

capaciteitsafname van de N211  

 

-1/-2 

E: Brussels Airport tot Tervuren 

E1 via 

Oude 

Spoorbeddi

ng en 

Sterrebeek 

(varianten 

e, a, y) 

Deeltracé E1 beschrijft een tracé vanaf Brussels 

Airport, via de contouren van de luchthaven, de 

Sterrebeekstraat, de rand van Sterrebeek, de 

Hippodroom via Oppem naar Tervuren.  

Zeventien kruispunten worden georganiseerd door 

middel van een voorrangsgeregeld kruispunt. 

Bijkomend worden er vier kruispunten voorzien van een 

nieuwe VRI. Bij twee kruispunten wordt er 

teruggegrepen naar de bestaande VRI’s. 

Rekening houdende met bovenstaande wordt er een 

beperkte toename van potentiële conflicten verwacht op 

meerdere locaties. 

-2 Varianten E1b en E1c  beschrijven plaatselijk en 

andere variant ter hoogte van de Renbaanlaan. 

Ten gevolge van de varianten treedt geen 

significante wijziging op in de beschreven 

verkeersveiligheid. 

Variant E1d beschrijft een variant waarbij de 

Sterrebeekstraat wordt verlaten ten voordele 

van een tracé meer ten oosten. Hiervoor dient 

een nieuw gelijkvloers kruispunt met VRI 

voorzien te worden op de N2, geselecteerd als 

secundaire III. Ten opzichte van de basisvariant 

heeft deze variant een verwaarloosbare impact 
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op de verkeersveiligheid.  

Variant E1z beschrijft een lokale variant tussen 

Hippodroom en Tervuren. Ten gevolge van de 

variant treedt geen significante wijziging op in 

de beschreven verkeersveiligheid in de 

basisvariant.  

E2 via 

Keiberg en 

Sterrebeek 

(varianten 

q, p, a, y) 

Deeltracé E2 beschrijft een tracé tussen Brussels 

Airport en Tervuren via de A201. Het maakt gedeeltelijk 

gebruik van het beschreven deeltracé A1 van de 

tramlijn Brussel – Heist-op-den-Berg. 

Negen kruispunten worden beveiligd met nieuw te 

voorziene of vernieuwde VRI’s. Vijftien doorsteken 

worden georganiseerd door middel van een 

voorrangsgeregeld kruispunt. Bij twee kruispunten 

wordt er teruggegrepen naar de bestaande VRI’s. 

Rekening houdende met bovenstaande wordt er in 

vergelijking met deeltracé E1 slechts een beperkte 

toename verwacht van potentiële conflicten. Hierbij is 

rekening gehouden met de gecumuleerde effecten van 

deeltracé van de tramlijn Brussel – Heist-op-den-Berg. 

-1 Variant E2o beschrijft een variant waarbij op het 

tracé van de A201 een nieuwe verharde 

trambusbaan wordt voorzien. Alle mogelijke 

conflictpunten worden ongelijkvloers gekruist. In 

vergelijking met de beschreven basisvariant scoort 

deze variant beperkt positiever. (0) 

Variant E2s beschrijft een variant die het tracé van 

de A201/Leopoldlaan naar Brussels Airport volgt.  

De variant wordt uitgevoerd door middel van een 

nieuw aan te leggen verharde trambusbaan gelegen 

ten zuiden van de Leopoldlaan. Er worden meer 

potentiële conflicten ingeschat in vergelijking met 

de beschreven basisvariant.  

Varianten E2b en E2c  beschrijven plaatselijk en 

andere variant ter hoogte van de Renbaanlaan. 

Ten gevolge van de varianten treedt geen 

significante wijziging op in de beschreven 

verkeersveiligheid.  

Variant E2z beschrijft een lokale variant tussen 

Hippodroom en Tervuren. Ten gevolge van de 

Keuze voor variant o.  0 
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variant treedt geen significante wijziging op in 

de beschreven verkeersveiligheid in de 

basisvariant. 

E3 via 

Keiberg, 

Woluwelaan 

en UCL 

(varianten 

q, p, w, y) 

Deeltracé E3 beschrijft een tracé tussen Brussels 

Airport en Tervuren via de A201. Het maakt gedeeltelijk 

gebruik van het beschreven deeltracé A1 van de 

tramlijn Brussel – Heist-op-den-Berg. 

Er worden zes kruisingen voorzien die beveiligd worden 

met een te voorziene VRI. Bij tien kruispunten wordt 

teruggegrepen naar bestaande VRI’s. Zestien 

kruispunten worden georganiseerd als 

voorrangsgeregeld kruispunt. 

Gegeven het hoge aantal kruisingen, waarvan er een 

substantieel aantal wordt geregeld als 

voorrangsgeregeld kruispunt, wordt ingeschat dat er 

een toename is van potentiële conflicten op meerdere 

locaties. 

-2 Variant E3o beschrijft een variant waarbij op het 

tracé van de A201 een nieuwe verharde 

trambusbaan wordt voorzien. Alle mogelijke 

conflictpunten worden ongelijkvloers gekruist. In 

vergelijking met de beschreven basisvariant scoort 

deze variant beperkt positiever. (-1)  

Variant E3s beschrijft een variant die het tracé van 

de A201/Leopoldlaan naar Brussels Airport volgt.  

De variant wordt uitgevoerd door middel van een 

nieuw aan te leggen verharde trambusbaan gelegen 

ten zuiden van de Leopoldlaan. Er worden meer 

potentiële conflicten ingeschat in vergelijking met 

de beschreven basisvariant.  

Variant E3z beschrijft een lokale variant tussen 

Hippodroom en Tervuren. Ten gevolge van de 

variant treedt geen significante wijziging op in 

de beschreven verkeersveiligheid in de 

basisvariant.  

 

Keuze voor variant o.  -1 

 

E4 via 

Keiberg, 

Woluwelaan 

en 

Deeltracé E4 beschrijft een tracé tussen Brussels 

Airport en Tervuren via de A201. Het maakt gedeeltelijk 

gebruik van het beschreven deeltracé A1 van de 

tramlijn Brussel – Heist-op-den-Berg. In het zuiden, 

-1 Variant E4o beschrijft een variant waarbij op het 

tracé van de A201 een nieuwe verharde 

trambusbaan wordt voorzien. Alle mogelijke 

conflictpunten worden ongelijkvloers gekruist. In 

Keuze voor variant o.  0 
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Tervurenlaa

n 

(varianten p 

en q) 

vanaf Metrostation Roodebeek, maakt het deeltracé 

gebruik van de aanwezige traminfrastructuur. Op deze 

manier wordt ingeschat dat het zuidelijk gedeelte geen 

impact zal hebben op de verkeersveiligheid. 

Er worden zes kruispunten voorzien die georganiseerd 

worden met voorrangsgeregelde kruispunten. 

Bijkomend worden vier kruispunten voorzien van 

nieuwe VRI’s. Negen kruispunten worden met de 

bestaande VRI’s geregeld. 

Uit bovenstaande wordt ingeschat dat er een beperkte 

toename zal zijn van het aantal potentiële conflicten. 

vergelijking met de beschreven basisvariant scoort 

deze variant beperkt positiever. (0) 

Variant E4s beschrijft een variant die het tracé van 

de A201/Leopoldlaan naar Brussels Airport volgt.  

De variant wordt uitgevoerd door middel van een 

nieuw aan te leggen verharde trambusbaan gelegen 

ten zuiden van de Leopoldlaan. Er worden meer 

potentiële conflicten ingeschat in vergelijking met 

de beschreven basisvariant.  

 
14.8.2 Verkeersleefbaarheid 

De effectbepaling voor verkeersleefbaarheid wordt beschreven in tabel 14.8. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 14.8: Effectbepaling verkeersleefbaarheid 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Verkeersleefbaarheid Beoordeling Var ianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette tot Heizel 

A1 via 

Romeinse 

Steenweg 

Deeltracé A1 beschrijft een tramtracé langsheen de 

Dikke Beuklaan, Romeinse Steenweg, Houba De 

Strooperlaan en Keizerin Charlottalaan. Met name ter 

-1/-2 Variant A1a beschrijft een variant via de 

modelwijk. Het voorzien van een nieuwe 

traminfrastructuur met fysieke afscheiding in 

  



   
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 190 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Verkeersleefbaarheid Beoordeling Var ianten MM Beoordeling 

na MM 

(variant b) hoogte van de Romeinse Steenweg en de Keizerin 

Charlottalaan worden de aanwezige functies 

doorsneden door de nieuwe te voorziene 

traminfrastructuur. Door de aanwezigheid van een 

fysieke afscheiding wordt de oversteekbaarheid 

(beperkt) bemoeilijkt. 

deze wijk kan geïnterpreteerd worden als een 

beperkte vermindering van de plaatselijke 

oversteekbaarheid.  

A2 via 

Dikke 

Beukenlaan 

Deeltracé A2 beschrijft een tramtracé langsheen de 

Dikke Beuklaan, de Houba De Strooperlaan en Keizerin 

Charlottalaan. Met name ter hoogte van de Dikke 

Beuklaan en de Keizerin Charlottalaan worden de 

aanwezige functies doorsneden door de nieuwe te 

voorzien traminfrastructuur, en dit over significant 

langere afstand en densere bebouwing in vergelijking 

met deeltracé A1. Door de aanwezigheid van een 

fysieke afscheiding wordt ingeschat dat de 

oversteekbaarheid bemoeilijkt. 

 

 

-2    

B: Heizel tot VTM 

B1 via A12 

en 

Beekvallei 

(varianten k, 

n) 

Met uitzondering van het segment langs de 

Miramarstraat, de Esplanade, Antwerpselaan en 

Tyraslaan beschrijft het tracé een traject in open ruimte. 

Langs Antwerpselaan (langs A12) en Tyraslaan (op- en 

afrittencomplex) is het tracé gelegen in een duidelijke 

verkeersruimte. De impact van de oversteekbaarheid is 

dus beperkt tot het beperkte verblijfsgebied langs 

0/-1 Variant B1l  beschrijft een variant langs de 

Leeuwerikkenlaan en de Vinkenlaan. Beide 

lanen liggen in denser bebouwd woongebied. 

Gezien het faciliteren van de tram door middel 

van een bijzonder overrijdbare bedding, en met 

een aangepast snelheid wordt ingeschat dat dit 

een beperkte negatief effect kent op de 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Verkeersleefbaarheid Beoordeling Var ianten MM Beoordeling 

na MM 

Miramarstraat en Esplanade. 

Bovenstaande leidt ertoe dat de impact op de 

oversteekbaarheid als verwaarloosbaar tot beperkt wordt 

ingeschat. 

oversteekbaarheid.  

Variant B1m  beschrijft een variant gelegen aan 

de buitenzijde van de R0. De variant beschrijft 

een tracé in open ruimte, en heeft in vergelijking 

met de beschreven basisvariant geen impact op 

de oversteekbaarheid.  

B2 via 

Romeinse 

Steenweg 

en Sint-

Annalaan 

(varianten 

n) 

Het plan voorziet om deeltracé B2 aan te leggen in 

bijzonder overrijdbare bedding via Romeinse Steenweg, 

Sint Annalaan, Meeuwenlaan en Vinkenlaan. Gezien het 

plan over een significant langer tracédeel de aanwezige 

woonfuncties doorsnijdt wordt ingeschat dat de 

aanwezige oversteekbaarheid zal afnemen. Ter hoogte 

van Miramarstraat en Esplanade wordt het beperkte 

verblijfsgebied doorsneden. Langs de R0 loopt het tracé 

door de open ruimte, terwijl langs de Tyraslaan de 

verkeersruimte wordt doorsneden. 

Uit bovenstaande wordt afgeleid dat binnen de gestelde 

verblijfsruimte, welke significant groter zijn dan deeltracé 

B1, de oversteekbaarheid zal afnemen. 

-2 Variant B2m  beschrijft een variant gelegen aan 

de buitenzijde van de R0. De variant beschrijft 

een tracé in open ruimte, en heeft in vergelijking 

met de beschreven basisvariant geen impact op 

de oversteekbaarheid.  

  

B3 via 

Wand en 

Warandelaa

n 

(varianten 

b, e, n) 

Met uitzondering van het tracédeel gelegen door de 

tunnel onder het Eeuwfeestpark, langs R0 en Tyraslaan 

doorsnijdt het deeltracé belangrijke stedelijke functies 

zoals wonen. Ter hoogte van de Eeuwfeestlaan worden 

de westelijke functies afgesneden van het 

Eeuwfeestpark. Langs de Versailleslaan, de 

Wannekouterlaan en de Warandelaan wordt het tracé 

-2 Variant B3a via B3c  doorkruist de beperkte 

verblijfsruimte langs de Miramarstraat. Er wordt 

ingeschat dat dit in vergelijking met de 

beschreven basisvariant een verwaarloosbaar 

effect betekent.  

Variant B3a via B3d  beschrijft een variant via de 

Romeinse Steenweg en de Wannekouterlaan. In 
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alternatief  

Effectbepaling Verkeersleefbaarheid Beoordeling Var ianten MM Beoordeling 

na MM 

voorzien in een bijzonder overrijdbare bedding, en 

doorsnijdt het hier de aanwezige woonfuncties.  

Uit bovenstaande wordt afgeleid dat binnen de gestelde 

verblijfsruimte, welke significant groter zijn dan deeltracé 

B1, maar vergelijkbaar met deeltracé B2, de 

oversteekbaarheid zal afnemen. 

vergelijking met de basisvariant wordt geen 

significante impact op de oversteekbaarheid 

verwacht omdat het tracévariant zich eveneens 

in de bebouwde ruimte bevindt.  

Variant B3m  beschrijft een variant gelegen aan 

de buitenzijde van de R0. De variant beschrijft 

een tracé in open ruimte, en heeft in vergelijking 

met de beschreven basisvariant geen impact op 

de oversteekbaarheid.  

B4 via 

Wand en 

Indringings

weg 

(varianten 

b, e 

Met uitzondering van het tracédeel gelegen door de 

tunnel onder het Eeuwfeestpark, langs Indringingslaan 

en Tyraslaan doorsnijdt het deeltracé belangrijke 

stedelijke functies zoals wonen. Ter hoogte van de 

Eeuwfeestlaan worden de westelijke functies 

afgesneden van het Eeuwfeestpark. Langs de 

Versailleslaan en de Wannekouterlaan wordt het tracé 

voorzien in een bijzonder overrijdbare bedding, en 

doorsnijdt het hier de aanwezige woonfuncties.  

Uit bovenstaande wordt afgeleid dat binnen de gestelde 

verblijfsruimte, welke significant groter zijn dan deeltracé 

B1, maar kleiner dan deeltracé B2 en B3, de 

oversteekbaarheid (beperkt ) zal afnemen. 

-1/-2 Variant B4a via B4c  doorkruist de beperkte 

verblijfsruimte langs de Miramarstraat. Er wordt 

ingeschat dat dit in vergelijking met de 

beschreven basisvariant een verwaarloosbaar 

effect betekent. 

Variant B4a via B4d  beschrijft een variant via de 

Romeinse Steenweg en de Wannekouterlaan. In 

vergelijking met de basisvariant wordt geen 

significante impact op de oversteekbaarheid 

verwacht omdat het tracévariant zich eveneens 

in de bebouwde ruimte bevindt.  

  

B5 via 

Versaillesla

an en 

Bruynstraat 

Met uitzondering van het tracédeel gelegen door de 

tunnel onder het Eeuwfeestpark, langs Indringingslaan 

en Tyraslaan doorsnijdt deeltracé belangrijke stedelijke 

functies zoals wonen. Ter hoogte van de Eeuwfeestlaan 

-2 Variant B5a via B5c  doorkruist de beperkte 

verblijfsruimte langs de Miramarstraat. Er wordt 

ingeschat dat dit in vergelijking met de 

beschreven basisvariant een verwaarloosbaar 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Verkeersleefbaarheid Beoordeling Var ianten MM Beoordeling 

na MM 

(varianten 

b) 

worden de westelijke functies afgesneden van het 

Eeuwfeestpark. Langs de Versailleslaan en de 

Bruynstraat wordt het tracé voorzien in een bijzonder 

overrijdbare bedding, en doorsnijdt het hier de 

aanwezige woonfuncties.  

Uit bovenstaande wordt afgeleid dat binnen de gestelde 

verblijfsruimte, welke significant groter zijn dan 

deeltracés B1 en B4 en vergelijkbaar met deeltracés B2 

en B3, de oversteekbaarheid (beperkt) zal afnemen. 

effect betekent. 

C: Medialaan tot station Vilvoorde 

C1 via 

Medialaan 

en Drie 

Fonteinen 

(varianten 

k) 

Het westelijk gedeelte van het deeltracé loopt ofwel 

langs tewerkstellingspolen, ofwel door niet-bebouwd 

gebied. De Rubensstraat en de Vuurkruisenlaan zijn 

beide grote wegenstructuren met weinig 

verblijfskwaliteit. Ter hoogte van de stationslei doorsnijdt 

het voorziene plan de woonkern van Vilvoorde. Dit door 

middel van een bijzondere overrijdbare bedding.  

Rekening houdende met bovenstaande wordt ingeschat 

dat het plan slechts een beperkt negatieve tot negatieve 

impact zal hebben op de oversteekbaarheid. 

-1/-2 Variant C1l beschrijft een variant via de 

Vlierkensstraat en de Tenierstraat. In vergelijking 

met de beschreven basisvariant wordt een 

bijkomende beperkte lokale impact verwacht 

doordat de variant een woongebied doorsnijdt.  

  

C2 via 

Belgiëlaan 

en Drie 

Fonteinen 

(varianten 

a, k) 

Het westelijk gedeelte van het deeltracé loopt via 

Belgiëlaan doorheen een woongebied. De Rubensstraat 

en de Vuurkruisenlaan zijn beide grote wegenstructuren 

met weinig verblijfskwaliteit. Ter hoogte van de 

stationslei doorsnijdt het voorziene plan de woonkern 

van Vilvoorde. Dit door middel van een bijzondere 

-2 Variant C2l beschrijft een variant via de 

Vlierkensstraat en de Tenierstraat. In vergelijking 

met de beschreven basisvariant wordt een 

bijkomende zeer beperkte lokale impact 

verwacht doordat de variant een woongebied 

doorsnijdt.  
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alternatief  

Effectbepaling Verkeersleefbaarheid Beoordeling Var ianten MM Beoordeling 

na MM 

overrijdbare bedding.  

Rekening houdende met bovenstaande wordt ingeschat 

dat het plan een negatieve impact zal hebben op de 

oversteekbaarheid. 

C3 via 

Albert I-laan 

en 

Rubensstra

at 

Het westelijk gedeelte van het deeltracé loopt via de 

Albert I-laan langs en via de Vlierkensstraat en de 

Tenierstraat doorheen een woongebied. De 

Rubensstraat en de Vuurkruisenlaan zijn beide grote 

wegenstructuren met weinig verblijfskwaliteit. Ter hoogte 

van de stationslei doorsnijdt het voorziene plan de 

woonkern van Vilvoorde. Dit door middel van een 

bijzondere overrijdbare bedding.  

Rekening houdende met bovenstaande wordt ingeschat 

dat het plan een negatieve impact zal hebben op de 

oversteekbaarheid. 

 

 

 

-2    

D: Station Vilvoorde tot Airport 

D1 via 

Woluwelaan

, Oude 

Woluwelaan

, en Da 

Vinci 

(varianten 

Via de CAT-site beschrijf het deeltracé een traject naar 

de R22. Het zuidoostelijk gedeelte van de Woluwelaan 

doorsnijdt woonfuncties. Het oostelijk gedeelte van het 

deeltracé doorsnijdt tewerkstellingspolen. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat er 

slechts in beperkte mate een vermindering van de 

oversteekbaarheid plaats zal vinden. 

0/-1 Varianten D1b, D1c en D1b  beschrijven 

varianten die de CAT-site centraler doorsnijden. 

Ten gevolge hiervan zal een beperkte afname 

van de oversteekbaarheid plaatsvinden in 

vergelijking met de beschreven basisvariant.  

Varianten D1n, D1o, D1r, D1s en D1q  

beschrijven varianten niet gelegen in of nabij 
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alternatief  

Effectbepaling Verkeersleefbaarheid Beoordeling Var ianten MM Beoordeling 

na MM 

a, l, m, p, q) woonontwikkelingen in vergelijking met de 

beschreven basisvarianten. Hierdoor wordt hun 

impact op oversteekbaarheid als 

verwaarloosbaar beschouwd.  

D2 via 

Woluwelaan 

en 

Korenberg 

(varianten 

a, q) 

Via de CAT-site beschrijf het deeltracé een traject naar 

de R22. Het zuidoostelijk gedeelte van de Woluwelaan 

doorsnijdt woonfuncties ter hoogte van Diegem 

Centrum. Het oostelijk gedeelte van het deeltracé 

doorsnijdt tewerkstellingspolen. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat er 

slechts in beperkte mate een vermindering van de 

oversteekbaarheid plaats zal vinden. 

0/-1 Varianten D2b, D2c en D2b  beschrijven 

varianten die de CAT-site centraler doorsnijden. 

Ten gevolge hiervan zal een beperkte afname 

van de oversteekbaarheid plaatsvinden in 

vergelijking met de beschreven basisvariant.  

  

D3 via 

Machelen 

en 

Korenberg 

(varianten 

e, g, q) 

Via de CAT-site beschrijf het deeltracé een traject naar 

de R22. Parallel langs de N211 en de E19 loopt het 

tracé langs de woonkern van Machelen. Hierdoor wordt 

de kern van Machelen vermeden. Het oostelijk gedeelte 

van het deeltracé doorsnijdt tewerkstellingspolen. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat er 

slechts in verwaarloosbare mate een vermindering van 

de oversteekbaarheid plaats zal vinden. 

0 Variant D3f beschrijft een variant die de CAT-

site centraler zal doorsnijden. Ten gevolge 

hiervan zal een beperkte afname van de 

oversteekbaarheid plaatsvinden in vergelijking 

met de beschreven basisvariant.  

Variant D3h beschrijft een variant door een 

tewerkstellingspool. Er is geen significante 

invloed op de oversteekbaarheid in vergelijking 

met de basisvariant.  

  

D4 via 

Luchthavenl

aan en 

Brucargo 

(varianten f 

Via de CAT-site beschrijf het deeltracé een traject naar 

de R22. Langs de N211 loopt het tracé langs de 

woonkern van Machelen. Hierdoor wordt de kern van 

Machelen vermeden. Het oostelijk gedeelte van het 

deeltracé doorsnijdt tewerkstellingspolen. 

0 Variant D4f beschrijft een variant die de CAT-

site centraler zal doorsnijden. Ten gevolge 

hiervan zal een beperkte afname van de 

oversteekbaarheid plaatsvinden in vergelijking 

met de beschreven basisvariant.  
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Effectbepaling Verkeersleefbaarheid Beoordeling Var ianten MM Beoordeling 

na MM 

en q) Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat er 

slechts in beperkte mate een vermindering van de 

oversteekbaarheid plaats zal vinden. 

 

E: Airport tot Tervuren 

E1 via Oude 

Spoorbeddi

ng en 

Sterrebeek 

(varianten 

e, a, y) 

Het deeltracé beschrijft een traject van Brussels Airport 

naar Tervuren grotendeels via een tracé in open ruimte. 

Ter hoogte van de Sterrebeekstraat, de 

Hippodroomlaan/Renbaanlaan en de Grensstraat is een 

woonfunctie aanwezig.  Met name op deze tracédelen 

heeft de variant een e impact op de oversteekbaarheid. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat het plan 

een beperkte negatieve invloed zal hebben op de 

oversteekbaarheid, bekeken over het volledige 

deeltracé. 

-1 Variant E1d beschrijft een variant ten oosten van 

de basisvariant en vermijdt zo de 

Sterrebeekstraat. In vergelijking met de 

basisvariant wordt op deze manier de 

oversteekbaarheid verwaarloosbaar gehinderd. 

(0/-1) 

Varianten E1b en E1c  beschrijven varianten 

doorheen de woonkorrels rond de 

Mechelsesteenweg. In vergelijking met de 

basisvariant zal de oversteekbaarheid lokaal 

bijkomend gehinderd worden.  

Variant E1z beschrijft een variant doorheen de 

woonkorrel aan de Elisabethlaan. In vergelijking 

met de basisvariant zal de oversteekbaarheid 

verwaarloosbaar bijkomend gehinderd worden. 

Keuze voor variant E1d. 0/-1 

E2 via 

Keiberg en 

Sterrebeek 

(varianten 

q, p, a, y) 

Het deeltracé beschrijft een traject van Brussels Airport 

naar Tervuren, deels via een tracé doorheen 

tewerkstellingpolen, deels via een tracé in open ruimte. 

Ter hoogte van de JB Devlemincklaan, de 

Hippodroomlaan/Renbaanlaan en de Grensstraat is een 

woonfunctie aanwezig.  Met name op deze tracédelen 

heeft de variant een significante impact op de 

-1 Varianten E2o, E2r en E2s  hebben geen 

significante invloed op de oversteekbaarheid in 

vergelijking met de beschreven basisvariant.  

Varianten E2b en E2c  beschrijven varianten 

doorheen de woonkorrels rond de 

Mechelsesteenweg. In vergelijking met de 

basisvariant zal de oversteekbaarheid lokaal 

  



   
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 197 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Verkeersleefbaarheid Beoordeling Var ianten MM Beoordeling 

na MM 

oversteekbaarheid. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat het plan 

een beperkte negatieve invloed zal hebben op de 

oversteekbaarheid, bekeken over het volledige 

deeltracé. 

bijkomend gehinderd worden.  

Variant E2z beschrijft een variant doorheen de 

woonkorrel aan de Elisabethlaan. In vergelijking 

met de basisvariant zal de oversteekbaarheid 

verwaarloosbaar bijkomend gehinderd worden. 

E3 via 

Keiberg, 

Woluwelaan 

en UCL 

(varianten 

q, p, w, y) 

Het deeltracé beschrijft een traject van Brussels Airport 

naar Tervuren, deels via een tracé doorheen 

tewerkstellingpolen en de R22, met breed profiel, deels 

via een bestaande trambedding, deels via een tracé in 

open ruimte. Ter hoogte van de Wezembeeklaan en de 

Grensstraat is een woonfunctie aanwezig.  Met name op 

deze tracédelen heeft de variant een significante impact 

op de oversteekbaarheid. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat het plan 

een verwaarloosbare tot beperkte negatieve invloed zal 

hebben op de oversteekbaarheid, bekeken over het 

volledige deeltracé. 

 

0/-1 Varianten E3o, E3r en E3s  hebben geen 

significante invloed op de oversteekbaarheid in 

vergelijking met de beschreven basisvariant.  

Variant E3z beschrijft een variant doorheen de 

woonkorrel aan de Elisabethlaan. In vergelijking 

met de basisvariant zal de oversteekbaarheid 

verwaarloosbaar bijkomend gehinderd worden. 

  

E4 via 

Keiberg, 

Woluwelaan 

en 

Tervurenlaa

n 

(varianten p 

en q) 

Het deeltracé beschrijft een traject van Brussels Airport 

naar Tervuren, deels via een tracé doorheen 

tewerkstellingpolen en de R22, met breed profiel, en 

deels via een bestaande trambedding.   

Er wordt ingeschat dat het plan slechts een 

verwaarloosbare impact zal uitoefenen op de 

oversteekbaarheid. 

 

0 Varianten E4o, E4r en E4s  hebben geen 

significante invloed op de oversteekbaarheid in 

vergelijking met de beschreven basisvariant.  
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14.8.3 Doorstroming gemotoriseerd verkeer 

De effectbepaling voor de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer is beschreven in tabel 14.9. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 14.9: Effectbepaling doorstroming gemotorisee rd verkeer 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Doorstroming Gemotoriseerd Verkeer B eoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette tot Heizel 

A1 via 

Romeinse 

Steenweg 

Deeltracé A1 beschrijft een tracé tussen UZ Jette en de 

Heizel langs de Romeinse steenweg.  Het tracé loopt 

over de Dikke Beuklaan, Romeinse Steenweg, de 

Houba De Strooperlaan en  de Keizerin Charlottelaan 

over een vrijliggende trambusbaan. Er wordt niet 

verwacht dat de configuratie van de beschreven wegen, 

die bovendien een lokale categorisering hebben, 

ingrijpend zal wijzigen.  

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer, beschreven in de 

referentiesituatie, licht kunnen afnemen, wat de 

doorstroming bevordert. Bijkomend kunnen buslijnen 

gebruik maken van de geplande infrastructuur. Vanuit 

bovenstaande kan ingeschat worden dat het plan een 

vlottere doorstroming garandeert zonder impact op 

filevorming. 

0/+1 Variant A1a beschrijft een variant die via de 

Modelwijk de verbinding maakt tussen Romeinse 

Steenweg en de Houba De Strooperlaan. Er 

wordt geen significante gewijzigde impact 

verwacht op de doorstroming in vergelijking met 

de beschreven basisvariant. 
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Effectbepaling Doorstroming Gemotoriseerd Verkeer B eoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A2 via 

Dikke 

Beukenlaan 

Deeltracé A2 beschrijft een tracé tussen UZ Jette en de 

Heizel langs de Romeinse steenweg.  Het tracé loopt 

over de Dikke Beuklaan, Generaal de Ceunincklaan, de 

Houba De Strooperlaan en  de Keizerin Charlottelaan 

over een vrijliggende trambusbaan. Er wordt niet 

verwacht dat de configuratie van de beschreven wegen, 

die bovendien een lokale categorisering hebben, 

ingrijpend zal wijzigen.  

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer, beschreven in de 

referentiesituatie, licht kunnen afnemen, wat de 

doorstroming bevordert. Bijkomend kunnen buslijnen 

gebruik maken van de geplande infrastructuur. Vanuit 

bovenstaande kan ingeschat worden dat het plan een 

vlottere doorstroming garandeert zonder impact op 

filevorming. 

 

 

 

 

0/+1    

B: Heizel tot VTM 

B1 via A12 

en 

Beekvallei 

Deeltracé B1 beschrijft een tracé tussen de Heizel en de 

Medialaan (Vilvoorde) langs de A12 en de Beekvallei.  

Het tracé loopt over Esplanade, Antwerpselaan, parallel 

aan de R0 en de Tyraslaan naar de Medialaan. Met 

uitzondering van het gedeelte parallel aan de R0 loopt 

0 Variant B1l  beschrijft een variant die loopt via de 

Reigerslaan, Meeuwenlaan en Opperveldlaan, 

naar de Medialaan. Het tracé verloopt 

grotendeels via een bijzonder overrijdbare 

bedding, ingebed in de wegenis van wegen met 

Keuze voor variant m. 0/+1 
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Effectbepaling Doorstroming Gemotoriseerd Verkeer B eoordeling Varianten MM Beoordeling 
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het tracé over een vrije verharde trambusbaan die 

ingepast wordt in de huidige wegenis. Het tracé parallel 

aan de R0 loopt door de open ruimte. Er wordt niet 

verwacht dat de configuratie van de beschreven wegen, 

die bovendien, met uitzondering van de Tyraslaan die op 

het grondgebied van het Brusselse Gewest 

gecategoriseerd is als een hoofdweg, een lokale 

categorisering hebben, ingrijpend zal wijzigen. Er 

worden drie nieuwe kruisingen voorzien met VRI’s, wat 

de doorstroming licht kan bemoeilijken. 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer, beschreven in de 

referentiesituatie, licht kunnen afnemen, wat de 

doorstroming bevordert. Bijkomend kunnen buslijnen 

gebruik maken van de geplande infrastructuur. Vanuit 

bovenstaande kan ingeschat worden dat het plan een 

vlottere doorstroming garandeert zonder impact op 

filevorming. 

 

 

een lokalere categorisering. Er wordt ingeschat 

dat de beschreven variant geen significante 

wijziging van de doorstroming inhoudt ten 

opzichte van de basisvariant. 

Variant B1m  beschrijft een variant langs de 

Albert I-laan. Wegens het niet kruisen van de 

Tyraslaan wordt ingeschat dat deze variant een 

beperkt vlottere doorstroming kan garanderen 

ten opzichte van de basisvariant. 

 

B2 via 

Romeinse 

Steenweg 

en Sint-

Annalaan 

Deeltracé B2 beschrijft een tracé tussen de Heizel en de 

Medialaan (Vilvoorde) langs de Romeinse Steenweg en 

Sint-Annalaan.  Het tracé loopt over Esplanade, 

Romeinse Steenweg, Sint-Annalaan, Meeuwenlaan, 

Vinkenlaan en parallel aan de R0 via de Tyraslaan naar 

de Medialaan. Met uitzondering van het gedeelte parallel 

0 Variant B2m  beschrijft een variant langs de 

Albert I-laan. Wegens het niet kruisen van de 

Tyraslaan wordt ingeschat dat deze variant een 

beperkt vlottere doorstroming kan garanderen 

ten opzichte van de basisvariant. 

 

Keuze voor variant m. 0/+1 



   
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 201 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Doorstroming Gemotoriseerd Verkeer B eoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

aan de R0 loopt het tracé over een vrije verharde 

trambusbaan of een bijzonder overrijdbare bedding die 

ingepast wordt in de huidige wegenis. Het tracé parallel 

aan de R0 loopt door de open ruimte. Er wordt niet 

verwacht dat de configuratie van de beschreven wegen, 

die bovendien, met uitzondering van de Tyraslaan die op 

het grondgebied van het Brusselse Gewest 

gecategoriseerd is als een hoofdweg, een lokale 

categorisering hebben, ingrijpend zal wijzigen. Er 

worden zes nieuwe kruisingen voorzien met VRI’s, wat 

de doorstroming licht kan bemoeilijken. 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer, beschreven in de 

referentiesituatie, licht kunnen afnemen, wat de 

doorstroming bevordert. Bijkomend kunnen buslijnen 

gebruik maken van de geplande infrastructuur. Vanuit 

bovenstaande kan ingeschat worden dat het plan een 

vlottere doorstroming garandeert zonder impact op 

filevorming. 

 

B3 via 

Wand en 

Warandelaa

n 

Deeltracé B3 beschrijft een tracé tussen de Heizel en de 

Medialaan (Vilvoorde) langs Wand en Warandelaan.  

Het tracé loopt over Eeuwfeestlaan, Dikkelindelaan, 

Wand, Wannekouterlaan, Warandelaan en parallel aan 

de R0 via de Tyraslaan naar de Medialaan. Met 

uitzondering van het gedeelte over de Eeuwfeestlaan, 

0 Varianten B3a, B3c en B3d  beschrijven een 

variant gelegen ten noorden van de basisvariant. 

Er dient voorzien te worden in extra kruisingen 

met VRI’s. Hoewel slechts lokale wegenis wordt 

gekruist, wordt ingeschat dat deze varianten een 

verwaarloosbaar tot lichte verhoging van lokale 

Keuze voor variant m. 0/+1 
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de Dikkelindelaan, het gedeelte parallel aan de R0 en 

stukken van de Warandelaan loopt het tracé over een 

vrije verharde trambusbaan of een bijzonder overrijdbare 

bedding die ingepast wordt in de huidige wegenis. Het 

tracé langs Eeuwfeestlaan, Dikkelindelaan en de 

Warandelaan loopt door de stedelijke ruimte. Er wordt 

niet verwacht dat de configuratie van de beschreven 

wegen, die bovendien, met uitzondering van de 

Tyraslaan die op het grondgebied van het Brusselse 

Gewest gecategoriseerd is als een hoofdweg, een lokale 

categorisering hebben, ingrijpend zal wijzigen. Ter 

hoogte van de Wand wordt de A12, met als 

categorisering Snelweg, en de Koninklijk Parklaan, met 

als categorisering hoofdweg, ongelijkvloers gekruist. Er 

worden één nieuwe kruising voorzien met VRI, ter 

hoogte van Tyraslaan, wat de doorstroming licht kan 

bemoeilijken. 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer, beschreven in de 

referentiesituatie, licht kunnen afnemen, wat de 

doorstroming bevorderd. Bijkomend kunnen buslijnen 

gebruik maken van de geplande infrastructuur. Vanuit 

bovenstaande kan ingeschat worden dat het plan een 

vlottere doorstroming garandeert zonder impact op 

filevorming. 

congestie effect teweeg brengen. 

Variant B3m  beschrijft een variant langs de 

Albert I-laan. Wegens het niet kruisen van de 

Tyraslaan wordt ingeschat dat deze variant een 

beperkt vlottere doorstroming kan garanderen 

ten opzichte van de basisvariant. (0/+1) 

 

 

B4 via Deeltracé B4 beschrijft een tracé tussen de Heizel en de 0 Varianten B4a, B4c en B4d  beschrijven een   
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Wand en 

Indringings

weg 

Medialaan (Vilvoorde) langs Wand en Indringingsweg.  

Het tracé loopt over Eeuwfeestlaan, Dikkelindelaan, 

Wand, Wannekouterlaan, Heyssellaan, Indringingsweg, 

Tyraslaan naar de Medialaan. Met uitzondering van het 

gedeelte over de Eeuwfeestlaan, de Dikkelindelaan en 

het tracé tussen Heyssellaan en Indringingsweg loopt 

het tracé over een vrije verharde trambusbaan of een 

bijzonder overrijdbare bedding die ingepast wordt in de 

huidige wegenis. Ter hoogte van de Heyssellaan loopt 

het tracé gemengd met het overige verkeer. Het tracé 

langs Eeuwfeestlaan, Dikkelindelaan en tussen 

Heyssellaan en indringingsweg loopt door de stedelijke 

ruimte. Er wordt niet verwacht dat de configuratie van de 

beschreven wegen, die bovendien, met uitzondering van 

de Tyraslaan die op het grondgebied van het Brusselse 

Gewest gecategoriseerd is als een hoofdweg, een lokale 

categorisering hebben, ingrijpend zal wijzigen. Ter 

hoogte van de Wand wordt de A12, met als 

categorisering Snelweg, en de Koninklijk Parklaan, met 

als categorisering hoofdweg, ongelijkvloers gekruist. Er 

worden één nieuwe kruising voorzien met VRI, ter 

hoogte van Tyraslaan, wat de doorstroming licht kan 

bemoeilijken. 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer, beschreven in de 

referentiesituatie, licht kunnen afnemen, wat de 

variant gelegen ten noorden van de basisvariant. 

Er dient voorzien te worden in extra kruisingen 

met VRI’s. Hoewel slechts lokale wegenis wordt 

gekruist, wordt ingeschat dat deze varianten een 

verwaarloosbaar tot lichte verhoging van lokale 

congestie effect teweeg brengen. 
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doorstroming bevorderd. Bijkomend kunnen buslijnen 

gebruik maken van de geplande infrastructuur. Vanuit 

bovenstaande kan ingeschat worden dat het plan een 

vlottere doorstroming garandeert zonder impact op 

filevorming. 

B5 via 

Versaillesla

an en 

Bruynstraat 

Deeltracé B5 beschrijft een tracé tussen de Heizel en de 

Medialaan (Vilvoorde) langs Wand, Versailleslaan en 

Bruynstraat.  Het tracé loopt over Eeuwfeestlaan, 

Dikkelindelaan, Wand, Versailleslaan, Bruynsstraat, 

Tyraslaan naar de Medialaan. Met uitzondering van het 

gedeelte over de Eeuwfeestlaan en de Dikkelindelaan 

loopt het tracé over een vrije verharde trambusbaan of 

een bijzonder overrijdbare bedding die ingepast wordt in 

de huidige wegenis. Het tracé langs Eeuwfeestlaan en 

Dikkelindelaan loopt door de stedelijke ruimte. Er wordt 

niet verwacht dat de configuratie van de beschreven 

wegen, die bovendien, met uitzondering van de 

Tyraslaan die op het grondgebied van het Brusselse 

Gewest gecategoriseerd is als een hoofdweg, een lokale 

categorisering hebben, ingrijpend zal wijzigen. Ter 

hoogte van de Wand wordt de A12, met als 

categorisering Snelweg, en de Koninklijk Parklaan, met 

als categorisering hoofdweg, ongelijkvloers gekruist. Er 

worden drie nieuwe kruisingen voorzien met VRI, 

waarvan één ter hoogte van Tyraslaan, wat de 

doorstroming licht kan bemoeilijken. 

0 Varianten B5a en B5c beschrijven een variant 

gelegen ten noorden van de basisvariant. Er 

dient voorzien te worden in extra kruisingen met 

VRI’s. Hoewel slechts lokale wegenis wordt 

gekruist, wordt ingeschat dat deze varianten een 

verwaarloosbaar tot lichte verhoging van lokale 

congestie effect teweeg brengen. 
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Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer, beschreven in de 

referentiesituatie, licht kunnen afnemen, wat de 

doorstroming bevorderd. Bijkomend kunnen buslijnen 

gebruik maken van de geplande infrastructuur. Vanuit 

bovenstaande kan ingeschat worden dat het plan een 

vlottere doorstroming garandeert zonder impact op 

filevorming. 

C: Medialaan tot station Vilvoorde 

C1 via 

Medialaan 

en Drie 

Fonteinen 

Deeltracé C1 beschrijft een tracé via de Beneluxlaan, 

Jacob Smitsstraat en de N211 naar het station van 

Vilvoorde. Het gedeelte op de N211 wordt voorzien als 

een verharde vrije trambusbaan. Terwijl het gedeelte op 

Medialaan, Beneluxlaan en Jacob Smitsstraat gemengd 

met het overige verkeer wordt ingebed. 

Op de N211 worden twee nieuwe VRI-installaties 

voorzien. Lokaal, zal gemotoriseerd verkeer, door de 

inpassing van de traminfrastructuur in de Stationlei, 

dienen om te rijden. Gegeven de lage categorisering 

voor gemotoriseerd verkeer zouden de effecten op 

doorstroming als verwaarloosbaar kunnen worden 

ingeschat. Er dient echter opgemerkt te worden dat de 

Rubensstraat de enige passage over het kanaal is op dit 

lokaal niveau. Hierdoor wordt de doorstroming voor 

gemotoriseerd verkeer beperkt negatief ingeschat. Door 

een te verwachten modal shift van autogebruikers naar 

0/-1 Variant C1l beschrijft een variant via 

Minnemolenstraat en Vlierkensstraat. Er wordt 

geen impact op de doorstroming ingeschat in 

vergelijking met de basisvariant. 
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tramgebruikers zal het verkeer, beschreven in de 

referentiesituatie, licht kunnen afnemen, wat de 

doorstroming bevordert. 

C2 via 

Belgiëlaan 

en Drie 

Fonteinen 

Deeltracé C2 beschrijft een tracé via de Koning 

Boudewijnlaan, de Belgiëlaan, Jacob Smitsstraat en de 

N211 naar het station van Vilvoorde. Het gedeelte op de 

Jacob Smitsstraat wordt gemengd met het overige 

verkeer ingericht. Tussen Koning Boudewijnlaan en 

Belgiëlaan wordt in open stedelijk tracé gereden. Het 

overige gedeelte wordt voorzien als verharde vrije 

trambusbaan. 

Op de N211 worden twee nieuwe VRI-installaties 

voorzien. Lokaal, zal gemotoriseerd verkeer, door de 

inpassing van de traminfrastructuur in de Stationlei , 

dienen om te rijden.  Gegeven de lage categorisering 

voor gemotoriseerd verkeer worden de effecten op 

doorstroming als verwaarloosbaar ingeschat. Er dient 

echter opgemerkt te worden dat de Rubensstraat de 

enige passage over het kanaal is op dit lokaal niveau. 

Hierdoor wordt de doorstroming voor gemotoriseerd 

verkeer beperkt negatief ingeschat.   Door een te 

verwachten modal shift van autogebruikers naar 

tramgebruikers zal het verkeer, beschreven in de 

referentiesituatie, licht kunnen afnemen, wat de 

doorstroming bevorderd. 

0/-1 Variant C2b beschrijft een variant via de 

Medialaan. Er wordt geen impact verwacht op de 

doorstroming ten opzichte van de huidige 

basisvariant. 

Variant C2l beschrijft een variant via 

Minnemolenstraat en Vlierkensstraat. Er wordt 

geen impact op de doorstroming ingeschat in 

vergelijking met de basisvariant. 

  

C3 via Deeltracé C3 beschrijft een tracé via de Koning 0/-1    
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Albert I-laan 

en 

Rubensstra

at 

Boudewijnlaan, de Albert I-laan, de Vlierkensstraat en de 

Teniersstraat en de N211 naar het station van Vilvoorde. 

Het gedeelte op de Albert I-laan wordt in open tracé 

gereden. Het overige gedeelte wordt voorzien als 

verharde vrije trambusbaan. 

Op de N211 worden twee nieuwe VRI-installaties 

voorzien. Lokaal, zal gemotoriseerd verkeer, door de 

inpassing van de traminfrastructuur in de Stationlei, 

dienen om te rijden.  Gegeven de lage categorisering 

voor gemotoriseerd verkeer worden de effecten op 

doorstroming als verwaarloosbaar ingeschat. Er dient 

echter opgemerkt te worden dat de Rubensstraat de 

enige passage over het kanaal is op dit lokaal niveau. 

Hierdoor wordt de doorstroming voor gemotoriseerd 

verkeer beperkt negatief ingeschat.  Door een te 

verwachten modal shift van autogebruikers naar 

tramgebruikers zal het verkeer, beschreven in de 

referentiesituatie, licht kunnen afnemen, wat de 

doorstroming bevorderd. 

D: Station Vilvoorde tot Airport 

D1 via 

Woluwelaan

, Oude 

Woluwelaan

, en Da 

Vinci 

Deeltracé D1 beschrijft een tracé perifeer gelegen langs 

de R22 Woluwelaan, geselecteerd als Primaire type 

II. Het traject deelt gedeeltelijk hetzelfde tracé als 

deeltraject A1 van de regionale tramlijn Brussel – 

Heist-op-den-Berg. Verder wordt er teruggevallen 

op de bestaande kruispunten met VRI’s langsheen 

0 Varianten D1b, D1c en D1d beschrijven een 

andere aansluiting op de R22. Ten opzichte 

van de basisvariant verandert de 

doorstroming niet. 

Variant D1n beschrijft een variant waarbij het 

tracé via de Jan Emiel Mommenslaan en 
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de R22. Gezien de perifere ligging dient de 

configuratie van de R22 niet aangepast te worden. 

Ter hoogte van de A201 buigt het tracé af naar het 

noorden. Er worden twee nieuwe kunstwerken 

voorzien om de R0 en de spoorlijn ongelijkvloers te 

kruisen, dit door middel van een verharde 

trambusbaan. Aan de buitenzijde volgt de te 

voorziene verharde trambusbaan het tracé van de 

Leonardo Da Vinci-laan waarbij de kruispunten met 

zowel Maalbeekweg als de Diegemstraat 

gelijkvloers gekruist worden. De A201 wordt 

opnieuw ongelijkvloers gekruist, waarna het 

deeltracé het traject van de Grensstraat en de 

Ringlaan volgt om Brussels Airport te bereiken. Dit 

gebeurt met een verharde trambusbaan. 

Gezien de beperkte ingrepen wordt ingeschat dat dit 

deeltracé geen of verwaarloosbare wijziging in de 

doorstroming kent. 

de JF Kennedylaan de A201 bereikt. Dit 

heeft naar doorstroming van het overige 

gemotoriseerde verkeer geen impact ten 

opzichte van de basisvariant. 

Variant D1o beschrijft een variant waarbij op het 

tracé van de A201 een nieuwe verharde 

trambusbaan wordt voorzien. De variant kruist 

de A201, spoorlijn 23 en de R0 ongelijkvloers. In 

vergelijking met de basisvariant wordt voor deze 

variant geen significante wijziging van de 

doorstroming ingeschat. 

Variant D1r en D1s  beschrijven een variant die 

het tracé van de A201/Leopoldlaan naar 

Brussels Airport volgt.  De variant wordt 

uitgevoerd door middel van een nieuw aan te 

leggen verharde trambusbaan gelegen ten 

zuiden van de Leopoldlaan. De Leopoldlaan en 

de interne dienstweg worden ongelijkvloers 

gekruist. Het complex ter hoogte van de N262 

wordt gekruist en beveiligd met een VRI. In 

vergelijking met de basisvariant wordt ingeschat 

dat deze variant geen significante wijziging 

inhoudt van de doorstroming van het 

gemotoriseerde verkeer. 

D2 via 

Woluwelaan 

Deeltracé D2 beschrijft een tracé perifeer gelegen langs 

de R22 Woluwelaan, geselecteerd als Primaire type 

0 Varianten D2b, D2c en D2d beschrijven een 

andere aansluiting langs de R22. Ten 
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en 

Korenberg 

II. Verder wordt er teruggevallen op de bestaande 

kruispunten met VRI’s langsheen de R22. Gezien 

de perifere ligging dient de configuratie van de R22 

niet aangepast te worden. Ter hoogte van de N21 

Haachtsesteenweg buigt het tracé af naar het 

noorden richting Korenberg. Er worden nieuwe 

kunstwerken voorzien om de R0 ongelijkvloers te 

kruisen, dit door middel van een verharde 

trambusbaan. Het deeltracé volgt het traject van de 

Grensstraat en de Ringlaan om Brussels Airport te 

bereiken.  

Gezien de beperkte ingrepen wordt ingeschat dat dit 

deeltracé geen of verwaarloosbare wijziging in de 

doorstroming kent. 

opzichte van de basisvariant verandert de 

doorstroming niet. 

 

D3 via 

Machelen 

en 

Korenberg 

Deeltracé D3 beschrijft een tracé dat R22, geselecteerd 

als Primaire II, oversteekt om perifeer langsheen de 

N211, met een onverharde trambaan, langsheen de kern 

van Machelen, via Diegem-Lo, Brussels Airport te 

bereiken. Het kruisen van de R22 gebeurt gelijkvloers 

met een nieuwe VRI. Er worden nieuwe kunstwerken 

voorzien om de R0 ongelijkvloers te kruisen, dit door 

middel van een verharde trambusbaan. Het deeltracé 

volgt het traject van de Grensstraat en de Ringlaan om 

Brussels Airport te bereiken. 

Door het voorzien van een nieuw gelijkvloers kruispunt op de 

R22 zal lokaal filevorming voorkomen, en, gezien de beperkte 

-2 Variant D3f beschrijft een aansluiting op verdere 

afstand van het kruispunt N211 – R22. De R22, 

als verkeersstructuur met categorisering 

Primaire II, wordt gekruist. De variant beschrijft 

geen significant veranderende doorstroming ten 

opzichte van de beschreven basisvariant. 

Variant D3h beschrijft een variant langs de 

Koningin Astridlaan. Ten opzicht van de 

basisvariant verandert de doorstroming niet. 

Het voorzien in een ongelijkvloerse 

kruising van de R22. 

0 
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afstand tot het kruispunt R22 – N211, mogelijk een e 

versterking van de filevorming op N211 en R22 vormen. Dit, 

ondanks, een te verwachten modal shift. 

 

D4 via 

Luchthavenl

aan en 

Brucargo 

Deeltracé D4 beschrijft een tracé dat via de middenberm 

van de R22 en de N211 Luchthavenlaan, beiden 

geselecteerd als Primaire II,  met een verharde 

trambusbaan, via Brucargo, Brussels Airport te bereiken. 

Tussen Brucargo en Brussels Airport wordt het tracé 

gedeeld met deeltracés A2 en B5 van regionale tramlijn 

Brussel -  Heist-op-den-Berg. De R22 wordt in zuidelijke 

richting gekruist door een nieuw te voorzien kruispunt 

uitgerust met VRI. Verder dient de tram via het kruispunt 

R22 – N211, met een te voorziene VRI, naar de N211 

Luchthavenlaan te rijden. Ter hoogte van het complex 

E19 Luchthavenlaan zal de verharde vrije trambusbaan 

een capaciteitsreductie op de N211 Luchthavenlaan 

teweeg brengen.  

Rekening houdende met bovenstaande wordt ingeschat 

dat bijkomende filevorming zal ontstaan op verschillende 

locaties. 

-3 Variant D4f beschrijft een aansluiting op verdere 

afstand van het kruispunt N211 – R22. De R22, 

als verkeersstructuur met categorisering 

Primaire II, wordt extra gekruist. In vergelijking 

met de basisvariant treedt geen significante 

wijziging op in de doorstroming. 

 

Het voorzien van ongelijkvloerse 

kruisingen op R22, N211 en complex 

E19 Luchthavenlaan. 

(0) 

E: Brussels Airport tot Tervuren 

E1 via Oude 

Spoorbeddi

ng en 

Sterrebeek 

Deeltracé E1 beschrijft een tracé vanaf Brussels Airport, 

via de oude spoorwegbedding, de Sterrebeekstraat, de 

rand van Sterrebeek, de Hippodroom via Oppem naar 

Tervuren. Ter hoogte van de Sterrebeekstraat wordt het 

+1 Varianten E1b en E1c  beschrijven plaatselijk en 

andere variant ter hoogte van de Renbaanlaan. 

Ten gevolge van de varianten treedt geen 

significante wijziging op in de beschreven 
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tracé aangelegd als verharde trambusbaan in de zate. 

Ten gevolge van de aanleg kan lokaal stremming 

voorkomen. Gezien het lokale karakter van de 

Sterrestraat wordt dit niet ervaren als significant.  Het 

overige gedeelte van het tracé wordt geen zate 

ingenomen. Er worden geen bijkomende gelijkvloerse 

kruisingen met verkeersstructuren, gecategoriseerd als 

secundaire of hoger voorzien. 

Rekening houdende met een modal shift ten gevolge 

van de aanleg van de tramverbinding wordt ingeschat 

dat het plan een vlottere doorstroming zonder invloed op 

eventuele filevorming zal hebben. 

doorstroming. 

Variant E1d beschrijft een variant waarbij de 

Sterrebeekstraat wordt verlaten ten voordele van 

een tracé meer ten oosten. Hiervoor dient een 

nieuw gelijkvloers kruispunt met VRI voorzien te 

worden op de N2, geselecteerd als secundaire 

III. Hierdoor wordt deze variant ten opzichte van 

de basisvariant met een gestremde 

doorstroming voor plaatselijk gemotoriseerd 

verkeer beoordeeld. Er wordt immers een extra 

kruispunt op de N2 toegevoegd wat de stopkans 

voor het aanwezige verkeer doet toenemen. 

Variant E1z beschrijft een lokale variant tussen 

Hippodroom en Tervuren. Ten gevolge van de 

variant treedt geen significante wijziging op in de 

beschreven doorstroming in de basisvariant. 

E2 via 

Keiberg en 

Sterrebeek 

Deeltracé E2 beschrijft een tracé tussen Brussels Airport 

en Tervuren via de A201. Het maakt gedeeltelijk 

gebruik van het beschreven deeltracé A1 van de 

tramlijn Brussel – Heist-op-den-Berg. Het noordelijk 

gedeelte beschrijft een perifere ligging ten zuiden 

van de A201, door middel van een nieuw aan te 

leggen onverharde trambaan. Het deeltrace kruist 

de R22b Grensstraat gelijkvloers. Er worden twee 

nieuwe kunstwerken voorzien om de R0 en de 

spoorlijn ongelijkvloers te kruisen, dit door middel 

0 Varianten E2b en E2c  beschrijven plaatselijk en 

andere variant ter hoogte van de Renbaanlaan. 

Ten gevolge van de varianten treedt geen 

significante wijziging op in de beschreven 

doorstroming. 

Variant E2o beschrijft een variant waarbij op het 

tracé van de A201 een nieuwe verharde 

trambusbaan wordt voorzien. De variant 

kruist de A201, spoorlijn 23 en de R0 

ongelijkvloers. In vergelijking met de 

Medegebruik van de kunstwerken over R0 

voor fietsers. 

+1 
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van een verharde trambusbaan. De constructie van 

deze kunstwerken heeft potentie voor het verhogen 

van de fietsbereikbaarheid, indien ze ook 

medegebruikt kunnen worden voor fietsers. Aan de 

buitenzijde volgt de te voorziene verharde 

trambusbaan het tracé van de Leonardo Da Vinci-

laan waarbij de kruispunten met zowel 

Maalbeekweg als de Diegemstraat gelijkvloers 

gekruist worden. De A201 wordt opnieuw 

ongelijkvloers gekruist, waarna het deeltracé het 

traject van de Grensstraat en de Ringlaan volgt om 

Brussels Airport te bereiken. Dit gebeurt met een 

verharde trambusbaan. 

Ter hoogte van Drie Linden buigt het tracé naar het 

westen af, om via de Hector Hennaulaan richting de kern 

van Zaventem te rijden. Op deze as zou door de ligging 

van de verharde vrije trambusbaan ernstige 

capaciteitsreductie optreden voor het verkeer. Gezien de 

lokale categorisering van deze as, wordt dit als niet 

significant ingeschat.  

Vanaf Zaventem volgt het tracé via de JB De 

Vlemincklaan,  de Hippodroomlaan via Oppem haar weg 

naar Tervuren; De N2, geselecteerd als Secundaire III 

wordt gekruist met een nieuw te voorzien VRI. Elders op 

het tracé worden nog twee bijkomende nieuwe VRI’s 

geplaatst, dit op lokale structuren. Er worden geen 

basisvariant wordt voor deze variant geen 

significante wijziging van de doorstroming 

ingeschat. 

Variant E2r en E2s  beschrijven een variant die 

het tracé van de A201/Leopoldlaan naar 

Brussels Airport volgt.  De variant wordt 

uitgevoerd door middel van een nieuw aan te 

leggen verharde trambusbaan gelegen ten 

zuiden van de Leopoldlaan. De Leopoldlaan en 

de interne dienstweg worden ongelijkvloers 

gekruist. Het complex ter hoogte van de N262 

wordt gekruist en beveiligd met een VRI. In 

vergelijking met de basisvariant wordt ingeschat 

dat deze variant geen significante wijziging 

inhoudt van de doorstroming van het 

gemotoriseerde verkeer. 

Variant E2z beschrijft een lokale variant tussen 

Hippodroom en Tervuren. Ten gevolge van de 

variant treedt geen significante wijziging op in de 

beschreven doorstroming in de basisvariant. 
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bijkomende gelijkvloerse kruisingen met 

verkeersstructuren, gecategoriseerd als secundaire of 

hoger voorzien. 

Omwille van bovenstaande wordt ingeschat dat het 

beschreven deeltracé een verwaarloosbare tot licht 

gestremde doorstroming zal veroorzaken ter hoogte van 

het kruispunt met de N2. Bijkomend dient rekening 

gehouden te worden met een modal shift ten gevolge 

van de aanleg van de tramverbinding. Hierdoor wordt 

ingeschat dat het plan een vlottere doorstroming zonder 

invloed op eventuele filevorming zal hebben. 

E3 via 

Keiberg, 

Woluwelaan 

en UCL 

Deeltracé E3 beschrijft een tracé tussen Brussels Airport 

en Tervuren via de A201. Het maakt gedeeltelijk 

gebruik van het beschreven deeltracé A1 van de 

tramlijn Brussel – Heist-op-den-Berg. Het noordelijk 

gedeelte beschrijft een perifere ligging ten zuiden 

van de A201, door middel van een nieuw aan te 

leggen onverharde trambaan. Het deeltrace kruist 

de R22b Grensstraat gelijkvloers. Er worden twee 

nieuwe kunstwerken voorzien om de R0 en de 

spoorlijn ongelijkvloers te kruisen, dit door middel 

van een verharde trambusbaan. De constructie van 

deze kunstwerken heeft potentie voor het verhogen 

van de fietsbereikbaarheid, indien ze ook 

medegebruikt kunnen worden voor fietsers. Aan de 

buitenzijde volgt de te voorziene verharde 

+1 Variant E3o beschrijft een variant waarbij op het 

tracé van de A201 een nieuwe verharde 

trambusbaan wordt voorzien. De variant 

kruist de A201, spoorlijn 23 en de R0 

ongelijkvloers. In vergelijking met de 

basisvariant wordt voor deze variant geen 

significante wijziging van de doorstroming 

ingeschat. 

Variant E3r en E3s  beschrijven een variant die 

het tracé van de A201/Leopoldlaan naar 

Brussels Airport volgt.  De variant wordt 

uitgevoerd door middel van een nieuw aan te 

leggen verharde trambusbaan gelegen ten 

zuiden van de Leopoldlaan. De Leopoldlaan en 

de interne dienstweg worden ongelijkvloers 

Medegebruik van de kunstwerken over R0 

door fietsers. 

+2 
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trambusbaan het tracé van de Leonardo Da Vinci-

laan waarbij de kruispunten met zowel 

Maalbeekweg als de Diegemstraat gelijkvloers 

gekruist worden. De A201 wordt opnieuw 

ongelijkvloers gekruist, waarna het deeltracé het 

traject van de Grensstraat en de Ringlaan volgt om 

Brussels Airport te bereiken. Dit gebeurt met een 

verharde trambusbaan. 

Ter hoogte van Drie Linden buigt het tracé naar het 

westen af, om via de Hector Hennaulaan richting de kern 

van Zaventem te rijden. Op deze as zou door de ligging 

van de verharde vrije trambusbaan ernstige 

capaciteitsreductie optreden voor het verkeer. Gezien de 

lokale categorisering van deze as, wordt dit als niet 

significant ingeschat.  

Nadien sluit het tracé aan op de R22 die het tracé volgt 

in een niet verharde bedding in open ruimte. Er worden 

geen gelijkvloerse kruisingen voorzien. 

Ter hoogte van de UCL buigt het tracé af naar het 

oosten om via de N226 en het bestaande tramtracé 

richting Hippodroom en Tervuren door te steken. Er 

worden op dit tracédeel 2 bijkomende krusingen 

voorzien geregeld met nieuwe VRI’s. Gezien de lokale 

categorisering worden de eventuele effecten hiervan op 

de doorstroming ingeschat als niet significant. 

Bijkomend dient rekening gehouden te worden met een 

gekruist. Het complex ter hoogte van de N262 

wordt gekruist en beveiligd met een VRI. In 

vergelijking met de basisvariant wordt ingeschat 

dat deze variant geen significante wijziging 

inhoudt van de doorstroming van het 

gemotoriseerde verkeer. 

Variant E3z beschrijft een lokale variant tussen 

Hippodroom en Tervuren. Ten gevolge van de 

variant treedt geen significante wijziging op in de 

beschreven doorstroming in de basisvariant. 
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modal shift ten gevolge van de aanleg van de 

tramverbinding. Hierdoor wordt ingeschat dat het plan 

een vlottere doorstroming zonder invloed op eventuele 

filevorming zal hebben. 

E4 via 

Keiberg, 

Woluwelaan 

en 

Tervurenlaa

n 

Deeltracé E4 beschrijft een tracé tussen Brussels Airport 

en Tervuren via de A201. Het maakt gedeeltelijk 

gebruik van het beschreven deeltracé A1 van de 

tramlijn Brussel – Heist-op-den-Berg. Het noordelijk 

gedeelte beschrijft een perifere ligging ten zuiden 

van de A201, door middel van een nieuw aan te 

leggen onverharde trambaan. Het deeltrace kruist 

de R22b Grensstraat gelijkvloers. Er worden twee 

nieuwe kunstwerken voorzien om de R0 en de 

spoorlijn ongelijkvloers te kruisen, dit door middel 

van een verharde trambusbaan. De constructie van 

deze kunstwerken heeft potentie voor het verhogen 

van de fietsbereikbaarheid, indien ze ook 

medegebruikt kunnen worden voor fietsers. Aan de 

buitenzijde volgt de te voorziene verharde 

trambusbaan het tracé van de Leonardo Da Vinci-

laan waarbij de kruispunten met zowel 

Maalbeekweg als de Diegemstraat gelijkvloers 

gekruist worden. De A201 wordt opnieuw 

ongelijkvloers gekruist, waarna het deeltracé het 

traject van de Grensstraat en de Ringlaan volgt om 

Brussels Airport te bereiken. Dit gebeurt met een 

+1 Variant E4r en E4s beschrijven een variant die het 

tracé van de A201/Leopoldlaan naar Brussels Airport 

volgt.  De variant wordt uitgevoerd door middel van 

een nieuw aan te leggen verharde trambusbaan 

gelegen ten zuiden van de Leopoldlaan. De 

Leopoldlaan en de interne dienstweg worden 

ongelijkvloers gekruist. Het complex ter hoogte van 

de N262 wordt gekruist en beveiligd met een VRI. In 

vergelijking met de basisvariant wordt ingeschat dat 

deze variant geen significante wijziging inhoudt van 

de doorstroming van het gemotoriseerde verkeer. 

Variant E4z beschrijft een lokale variant tussen 

Hippodroom en Tervuren. Ten gevolge van de 

variant treedt geen significante wijziging op in de 

beschreven doorstroming in de basisvariant. 

 

Medegebruik van de kunstwerken over R0 

door fietsers. 

+2 
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verharde trambusbaan. 

Ter hoogte van Drie Linden buigt het tracé naar het 

westen af, om via de Hector Hennaulaan richting de kern 

van Zaventem te rijden. Op deze as zou door de ligging 

van de verharde vrije trambusbaan ernstige 

capaciteitsreductie optreden voor het verkeer. Gezien de 

lokale categorisering van deze as, wordt dit als niet 

significant ingeschat.  

Nadien sluit het tracé aan op de R22 die het tracé volgt 

in een niet verharde bedding in open ruimte. Er worden 

geen gelijkvloerse kruisingen voorzien. Ter hoogte van 

de N226 volgt het deeltracé de bestaande tramsporen 

richting Tervuren. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat het plan 

geen significante impact zal hebben op de doorstroming 

van het overig gemotoriseerd verkeer. Bijkomend dient 

rekening gehouden te worden met een modal shift ten 

gevolge van de aanleg van de tramverbinding. Hierdoor 

wordt ingeschat dat het plan een vlottere doorstroming 

zonder invloed op eventuele filevorming zal hebben. 

 

 
14.8.4 Tramdoorstroming 

De effectbepaling voor de tramdoorstroming wordt beschreven in tabel 14.10. 
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Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 14.10: Effectbepaling tramdoorstroming 

Tracé-
alternatief  

Effectb epaling Doorstroming Tram  Beoordeling  Varianten  MM Beoordeling 
na MM 

A: UZ Jette tot Heizel  

A1 via 

Romeinse 

Steenweg 
(variant b) 

Voor deeltracé A1 wordt een totale reistijd ingeschat van 7.8 

minuten. Hierbij is het deeltracé het snelste deeltracé tussen 

UZ Jette en de Heizel. Het relatieve verschil bedraagt naar 

inschatting 0.8 minuten met deeltracé A2. Bijgevolg worden 

beide tracés in dezelfde grootteorde beoordeeld, en wordt 

ingeschat dat deeltracé A1 een belangrijke verbetering 

inhoudt voor het openbaar vervoer op deze as. 

+2 Variant A1a beschrijft een tracé langsheen de 

Modelwijk. Er wordt een beperkt langere afstand 

afgelegd, tegen een beperktere te verwachten 

snelheid. Omwille hiervan wordt voor deze variant 

een beperkte afname van de doorstroming ingeschat 

ten opzichte van de beschreven basisvariant. 

  

A2 via Dikke 

Beukenlaan 

Voor deeltracé A2 wordt een totale reistijd ingeschat van 8.6 

minuten. Hierbij is het deeltracé het traagste deeltracé tussen 

UZ Jette en de Heizel. Het relatieve verschil bedraagt naar 

inschatting 0.8 minuten met deeltracé A1. Bijgevolg worden 

beide tracés in dezelfde grootteorde beoordeeld, en wordt 

ingeschat dat deeltracé A2 een belangrijke verbetering 

inhoudt voor het openbaar vervoer op deze as. 

+2    

B: Heizel tot VTM  

B1 via A12 en 

Beekvallei 

(varianten k, 

n) 

Voor deeltracé B1 wordt een totale reistijd ingeschat van 12.3 

minute. In grootteorde zijn alle deeltracés gelijk. Bijgevolg 

worden alle tracés in dezelfde grootteorde beoordeeld, en 

wordt ingeschat dat deeltracé B1 een belangrijke verbetering 

inhoudt voor de doorstroming van de tram op deze as. 

+2 Variant B1l beschrijft een variant langs de 

Meeuwenlaan en de Vinkenlaan en doorsnijdt hierbij 

de aanwezige woonfuncties. Hoewel de reisafstand 

ongeveer even lang blijft, wordt aangegeven dat de 

verwachte reissnelheid significant lager zal liggen 
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dan in de beschreven basisvariant. Daarom wordt 

deze variant ingeschat met een beperkte tot een 

significante vermindering van de doorstroming voor 

de tram in vergelijking met de beschreven 

basisvariant. 

Varianten B1m beschrijft een variant die ongeveer 

even lang in afstand is dan variant B1n. Daarom 

wordt een verschil in reistijd als verwaarloosbaar 

ingeschat in vergelijking met de beschreven 

basisvariant.  

B2 via 

Romeinse 

Steenweg 

en Sint-

Annalaan 
(varianten 
n) 

Voor deeltracé B2 wordt een totale reistijd ingeschat van 11.3 

minuten. In grootteorde zijn alle deeltracés gelijk. Bijgevolg 

worden alle tracés in dezelfde grootteorde beoordeeld, en 

wordt ingeschat dat deeltracé B2 een belangrijke verbetering 

inhoudt voor de doorstroming van de tram op deze as. 

+2 Varianten B2m beschrijft een variant die ongeveer 

even lang in afstand is dan variant B2n. Daarom 

wordt een verschil in reistijd als verwaarloosbaar 

ingeschat in vergelijking met de beschreven 

basisvariant.  

  

B3 via 

Wand en 

Warandelaa

n 

(varianten 

b, e, n) 

Voor deeltracé B3 wordt een totale reistijd ingeschat van 

12.8 minuten. In grootteorde zijn alle deeltracés gelijk. 

Bijgevolg worden alle tracés in dezelfde grootteorde 

beoordeeld. Hierdoor wordt ingeschat dat dit deeltracé 

een belangrijke verbetering inhoudt voor de 

doorstroming van de tram op deze as. 

+2 Varianten B3a via B3c en B3a via B3d 

beschrijven elk varianten die elk ongeveer even 

lang zijn als de beschreven basisvariant. 

Daarom wordt een verschil in reistijd als 

verwaarloosbaar ingeschat in vergelijking met de 

beschreven basisvariant. 

Varianten B3m beschrijft een variant die 

ongeveer even lang in afstand is dan variant 
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B3n. Daarom wordt een verschil in reistijd als 

verwaarloosbaar ingeschat in vergelijking met de 

beschreven basisvariant. 

B4 via 

Wand en 

Indringings

weg 

(varianten 

b, e 

Voor deeltracé B4 wordt een totale reistijd ingeschat van 

11.8 minten. In grootteorde zijn alle deeltracés gelijk. 

Bijgevolg worden alle tracés in dezelfde grootteorde 

beoordeeld, en wordt ingeschat dat deeltracé B4 een 

belangrijke verbetering inhoudt voor de doorstroming 

van de tram op deze as. 

+2 Varianten B4a via B4c en B4a via B4d 

beschrijven elk varianten die elk ongeveer even 

lang zijn als de beschreven basisvariant. 

Daarom wordt een verschil in reistijd als 

verwaarloosbaar ingeschat in vergelijking met de 

beschreven basisvariant. 

 

  

B5 via 

Versaillesla

an en 

Bruynstraat 

(varianten 

b) 

Voor deeltracé B5 wordt een totale reistijd ingeschat van 

12.1 minuten. In grootteorde zijn alle deeltracés gelijk. 

Bijgevolg worden alle tracés in dezelfde grootteorde 

beoordeeld. Hierdoor wordt ingeschat dat dit deeltracé 

een belangrijke verbetering inhoudt voor de 

doorstroming van de tram op deze as. 

+2 Varianten B5a via B5c beschrijft een variant die 

ongeveer even lang is als de beschreven 

basisvariant. Daarom wordt een verschil in 

reistijd als verwaarloosbaar ingeschat in 

vergelijking met de beschreven basisvariant.  

  

C: Medialaan tot station Vilvoor de 

C1 via 

Medialaan 

en Drie 

Fonteinen 

(varianten 

k) 

Voor deeltracé C1 wordt een totale reistijd ingeschat van 

7 minuten. In grootteorde zijn deeltracés C2 en C3 

ongeveer even snel. Bijgevolg worden tracés C1, C2 en 

C3 in dezelfde grootteorde beoordeeld, en wordt 

ingeschat dat deeltracé C1 een belangrijke verbetering 

inhoudt voor de doorstroming van de tram op deze as. 

+2 Variant C1l beschrijft een beperkt langere 

reisweg. De impact op de totale reistijd wordt als 

verwaarloosbaar ingeschat in vergelijking met de 

beschreven basisvariant.  

  

C2 via 

Belgiëlaan 

Voor deeltracé C2 wordt een totale reistijd ingeschat van 

7 minuten. In grootteorde zijn deeltracés C1 en C3 

+2 Varianten C2b en C2l beschrijven een beperkt 

langere reisweg. De impact op de totale reistijd 
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en Drie 

Fonteinen 

(varianten 

a, k) 

ongeveer even snel. Bijgevolg worden tracés C1, C2 en 

C3 in dezelfde grootteorde beoordeeld, en wordt 

ingeschat dat deeltracé C2 een belangrijke verbetering 

inhoudt voor de doorstroming van de tram op deze as. 

wordt als verwaarloosbaar ingeschat in 

vergelijking met de beschreven basisvariant.  

C3 via 

Albert I-laan 

en 

Rubensstra

at 

Voor deeltracé C3 wordt een totale reistijd ingeschat van 

7.8 minuten. In grootteorde zijn deeltracés C1 en C2 

ongeveer even snel. Bijgevolg worden tracés C1, C2 en 

C3 in dezelfde grootteorde beoordeeld, en wordt 

ingeschat dat deeltracé C3 een belangrijke verbetering 

inhoudt voor de doorstroming van de tram op deze as. 

+2    

D: Station Vilvoorde tot Brussels Airport  

D1 via 

Woluwelaan

, Oude 

Woluwelaan

, en Da 

Vinci 

(varianten 

a, l, m, p, q) 

Voor deeltracé D1 wordt een totale reistijd ingeschat van 

15.2 minuten. In grootteorde zijn de  andere deeltracés 

even snel. Bijgevolg worden alle tracés in dezelfde 

grootteorde beoordeeld, en wordt ingeschat dat 

deeltracé D1 een belangrijke verbetering inhoudt voor de 

doorstroming van de tram op deze as. 

+2 Varianten D1b, D1c, D1d, D1o, D1r en D1s 

beschrijven een variant die ongeveer allen 

eenzelfde reisafstand hebben dan de 

beschreven basisvariant. Hierdoor wordt 

ingeschat dat de reistijden verwaarloosbaar 

worden ingeschat in vergelijking met de 

beschreven basisvariant. 

Variant D1n beschrijft een variant die een 

significant langere afstand beschrijft dan de 

basisvariant. Aangezien de invloed over het 

volledige deeltracé verwaarloosbaar tot beperkt 

kan ingeschat worden, wordt slechts een 

verwaarloosbare tot beperkte toename van de 

reistijd ingeschat in vergelijking met de 
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beschreven basisvariant. 

 

D2 via 

Woluwelaan 

en 

Korenberg 

(varianten 

a, q) 

Voor deeltracé D2 wordt een totale reistijd ingeschat van 

13.7 minuten. In grootteorde zijn de  andere deeltracés 

even snel. Bijgevolg worden alle tracés in dezelfde 

grootteorde beoordeeld, en wordt ingeschat dat 

deeltracé D1 een belangrijke verbetering inhoudt voor de 

doorstroming van de tram op deze as. 

+2 Varianten D2b, D2c en D2d beschrijven een 

variant die ongeveer allen eenzelfde reisafstand 

hebben dan de beschreven basisvariant. 

Hierdoor wordt ingeschat dat de reistijden 

verwaarloosbaar worden ingeschat in 

vergelijking met de beschreven basisvariant.  

 

  

D3 via 

Machelen 

en 

Korenberg 

(varianten 

e, g, q) 

Voor deeltracé D3 wordt een totale reistijd ingeschat van 

14.2 minuten. In grootteorde zijn de  andere deeltracés 

even snel. Bijgevolg worden alle tracés in dezelfde 

grootteorde beoordeeld, en wordt ingeschat dat 

deeltracé D1 een belangrijke verbetering inhoudt voor de 

doorstroming van de tram op deze as. 

+2 Varianten D3f en D3h beschrijven een variant 

die ongeveer allen eenzelfde reisafstand hebben 

dan de beschreven basisvariant. Hierdoor wordt 

ingeschat dat de reistijden verwaarloosbaar 

worden ingeschat in vergelijking met de 

beschreven basisvariant.  

 

  

D4 via 

Luchthavenl

aan en 

Brucargo 

(varianten f 

en q) 

Voor deeltracé D4 wordt een totale reistijd ingeschat van 

15.8 minuten. In grootteorde zijn de  andere deeltracés 

even snel. Bijgevolg worden alle tracés in dezelfde 

grootteorde beoordeeld, en wordt ingeschat dat 

deeltracé D1 een belangrijke verbetering inhoudt voor de 

doorstroming van de tram op deze as. 

 

 

+2 Varianten D4f beschrijft een variant die ongeveer 

eenzelfde reisafstand heeft dan de beschreven 

basisvariant. Hierdoor wordt ingeschat dat de 

reistijd verwaarloosbaar wordt ingeschat in 

vergelijking met de beschreven basisvariant.  

  

E: Brussels Airport t ot Tervuren  
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Tracé-
alternatief  

Effectb epaling Doorstroming Tram  Beoordeling  Varianten  MM Beoordeling 
na MM 

E1 via Oude 

Spoorbeddi

ng en 

Sterrebeek 

(varianten 

e, a, y) 

Voor deeltracé E1 wordt een totale reistijd ingeschat van 

16 minuten. Hierbij is het deeltracé het snelste deeltracé 

tussen Brussels Airport en Tervuren. In grootteordes is 

deeltracé E2 beperkt tot significant langzamer, E3 

belangrijk tot  significant langzamer en E4 significant 

langzamer. Bijgevolg worden tracés E1 als meest 

positieve beoordeeld, en wordt ingeschat dat deeltracé 

E1 een zeer significante verbetering inhoudt voor de 

doorstroming van de tram op deze as. 

+3 Gegeven de grote afstand en de relatief grote 

reistijd die beschreven wordt in het besproken 

deeltracé, en de relatief beperkte schaal waarin 

de verschillende varianten hiervan verschillen, 

wordt ingeschat dat alle varianten een 

verwaarloosbare invloed hebben op de 

doorstroming van de tram in vergelijking met het 

beschreven deeltracé.  

  

E2 via 

Keiberg en 

Sterrebeek 

(varianten 

q, p, a, y) 

Voor deeltracé E2 wordt een totale reistijd ingeschat van 

20.6 minuten. Hierbij is deeltracé E2 beperkt tot 

belangrijk langzamer dan deeltracé E1. Bijgevolg wordt 

ingeschat dat deeltracé E2 een belangijke tot 

significante verbetering inhoudt voor de doorstroming 

van de tram op deze as. 

+2/+3 Gegeven de grote afstand en de relatief grote 

reistijd die beschreven wordt in het besproken 

deeltracé, en de relatief beperkte schaal waarin 

de verschillende varianten hiervan verschillen, 

wordt ingeschat dat alle varianten een 

verwaarloosbare invloed hebben op de 

doorstroming van de tram in vergelijking met het 

beschreven deeltracé.  

  

E3 via 

Keiberg, 

Woluwelaan 

en UCL 

(varianten 

q, p, w, y) 

Voor deeltracé E3 wordt een totale reistijd ingeschat van 

27.4 minuten. Hierbij is deeltracé E3 belangrijk tot 

significant langzamer dan deeltracé E1. Bijgevolg wordt 

ingeschat dat deeltracé E3 een beperkte tot belangrijke 

verbetering inhoudt voor de doorstroming van de tram 

op deze as. 

+1/+2 Gegeven de grote afstand en de relatief grote 

reistijd die beschreven wordt in het besproken 

deeltracé, en de relatief beperkte schaal waarin 

de verschillende varianten hiervan verschillen, 

wordt ingeschat dat alle varianten een 

verwaarloosbare invloed hebben op de 

doorstroming van de tram in vergelijking met het 

beschreven deeltracé.  
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Tracé-
alternatief  

Effectb epaling Doorstroming Tram  Beoordeling  Varianten  MM Beoordeling 
na MM 

E4 via 

Keiberg, 

Woluwelaan 

en 

Tervurenlaa

n 

(varianten p 

en q) 

Voor deeltracé E4 wordt een totale reistijd ingeschat van 

32.7 minuten. Hierbij is deeltracé E4 significant 

langzamer dan deeltracé E1. Bijgevolg wordt ingeschat 

dat deeltracé E4 een beperkte verbetering inhoudt voor 

de doorstroming van de tram op deze as. 

+1 Gegeven de grote afstand en de relatief grote 

reistijd die beschreven wordt in het besproken 

deeltracé, en de relatief beperkte schaal waarin 

de verschillende varianten hiervan verschillen, 

wordt ingeschat dat alle varianten een 

verwaarloosbare invloed hebben op de 

doorstroming van de tram in vergelijking met het 

beschreven deeltracé.  
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14.9 Haltevoorzieningen voor overstap 

Aan de verschillende haltes is het belangrijk om mensen de mogelijkheid te geven om 
van een andere modus over te stappen op de tram (en omgekeerd). Hiervoor moeten de 
nodige voorzieningen getroffen worden. Voor welke modus dat het geval moet zijn, 
verschilt naargelang het type halte. Daarvoor is de ligging van de halte bepalend. In een 
verstedelijkte omgeving worden de voorzieningen afgestemd op een goede 
bereikbaarheid voor voetgangers en fietsers. De toevoerwegen zijn afgestemd op deze 
weggebruikers aangevuld met eventuele Trage Wegen. Er wordt een comfortabele 
fietsenstalling voorzien. Logische aansluitingen op het lokale openbaar vervoer worden 
verzekerd. Ook een kiss&ride zone behoort tot de mogelijkheden, maar een bijkomende 
parking voor gemotoriseerd verkeer zal niet gefaciliteerd worden.  
 
In een randstedelijke omgeving worden de voorzieningen afgestemd op alle modi. Ook 
hier moeten voetgangers en fietsers de halte vlot en veilig kunnen bereiken, en dat 
voornamelijk komende vanuit het verstedelijkte gebied. Een comfortabele overstap met 
de passerende buslijnen wordt voorzien. Ook een kiss- en ride zone is hier een must. 
Op deze plek is ook een parking voor gemotoriseerd verkeer op zijn plaats. Dat kan een 
bestaande of een nieuwe zijn. De grootte van de parking wordt afgestemd op de 
categorisering van de weg, het verwachte potentieel en algemener de aantrekkelijkheid 
van de halte (waarin op zich ook de grootte van de parking een sturende factor is). 
 
In het verkeersgebied, aan verknopingen met wegen van hogere categorie ligt de 
nadruk op het parkeren voor gemotoriseerd verkeer. Hier worden belangrijke park&ride 
voorzieningen aangelegd (of mogelijks op reeds bestaande parkeerplaatsen) om een 
stevige stimulans te zijn voor automobilisten om hun wagen achter te laten en de reis 
verder te zetten met de tram. De grootte van de parking wordt afgestemd op de 
categorisering van de weg, het verwachte potentieel en algemener de aantrekkelijkheid 
van de halte (waarin op zich ook de grootte van de parking een sturende factor is). In de 
mate van de mogelijke bereikbaarheid kan hier natuurlijk ook voorzien worden in een 
fietsenstalling en eventueel overstap vanop de bus. 
 
Door het afstemmen van de haltevoorzieningen op zijn omgeving overeenkomstig de 
bovenstaande principes, worden de negatieve effecten tot een minimum herleid. Er 
wordt geen nieuw autoverkeer gegenereerd in de verstedelijkte gebieden omdat daar 
geen nieuwe parkeervoorzieningen worden voorzien. De verkeersleefbaarheid, -
veiligheid en doorstroming worden niet negatief beïnvloed door het stimuleren van 
verplaatsingen te voet en met de fiets. In het verkeersgebied wordt de grootte van de 
parkings afgestemd op het wegennet. Op deze manier wordt de overstap van de auto 
naar de tram gestimuleerd en dus opnieuw een positief effect teweeggebracht. 
 
De effectieve inplanting van de nieuwe parkings met aansluiting op het wegennet moet 
verder uitgewerkt worden op projectniveau. De inpasbaarheid moet daarbij afgestemd 
worden op het parkeerbeleid van de betrokken gemeente of stad (omvang van de 
parking, tarifering, …). De P&R werd in de andere disciplines behandeld bij de 
milderende maatregelen. Telkens wordt aangegeven wat de mogelijke effecten en/of 
aandachtspunten zijn.  
 
In tabel 14.11 is een overzicht gegeven van de verschillende haltes met aanduiding van 
het soort halte. Voor haltes in verkeersgebied wordt ervan uitgegaan dat een (al dan niet 



 
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 225 - 23 augustus 2013 

 

bestaande) parking noodzakelijk is. Voor deze haltes is dan ook in de andere disciplines 
hiermee rekening gehouden. 
 
Tabel 14.11: Indeling haltes  

Verstedelijkte halte Randstedelijke halte Halte in verkeersgebied 

Deeltracé A: Heizel tot UZ Jette 

Modelwijk (A2) Heizel  

Brandweer  Heimbosch  

Onysquare (A1) UZ Jette  

Houba (A1)   

Stadion (A2)   

Deeltracé B: UZ Jette tot VTM  

Beizegem (B5) VTM De Tyras (B1/B2/B3) 

Versailles (B5) Militair Hospitaal (B5)  

Eeuwfeest (B3/B4/B5) Mariendal (B5)  

Wannekouter (B3/B4) De Wand (B3/B4/B5)  

Indringingsweg (B4) Esplanade (B2)  

Vinkenlaan (B3) Nieuwelaan (B1)  

Streekbaan (B3)   

Groendal (B3)   

Het Voor (B2)   

Sint Annalaan (B2)   

Bloemdaallaan (B2)   

Romeinse Steenweg (B2)   

Warande (B1)   

Haneveld (B1)   

Hellebeek (B1)   

De Villegas (B1)   

Deeltracé C: VTM tot station Vilvoorde 

Vilvoorde Station Vlierkens  

Heldenplein   

Minnemolen (C3)   

Ennepetal (C1/C2)   

Belgiëlaan (C2)   

3 Fonteinen (C1)   

Deeltracé D: Station Vilvoor de tot Brussels airport 

Brussels Airport Technics E19 (D1/D2) 

Cat Site Korenberg (D2/D3)  

Vilvoorde Station Post (D4)  

Stadion (D3) Koningin Astridlaan (D4)  

Uplace (D1/D2) Batavia (D4)  

Kerklaan (D1/D2) Heirbaan (D3/D4)  

Boskantweg (D3) Diegem Dorp (D1/D2)  

Deeltracé E: Brussels airport tot Tervuren 

Marcel Thiry (E3/E4) N2 (E3/E4) Vier Armen (E4) 

Woluwelaan (E3/E4) Henneau (E3/E4)  

Woluweveld (E3/E4) A201 (E2/E3/E4)  

Keiberg (E2/E3/E4) Da Vinci (E2/E3/E4)  

Brussels Airport  Technics (E2/E3/E4)  
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Verstedelijkte halte Randstedelijke halte Halte in verkeersgebied 

Koningin Astrid (E3) Hippodroom (E1/E2/E3)  

Kraainem M (E3) Vier Huiskens (E1/E2)  

UCL (E3) Tramlaan (E1/E2)  

Kleine Daalstraat (E2) Vlemincklaan (E2)  

Groenstraat (E1) Sterrebeekstraat (E1)  

Heidestraat (E1) Zeven Tommen (E1)  

Ban-Eik (E1/E2/E3) Tervuren  

Kleine Daalstraat (E2)   

UCL (E3)   

De Burbure (E3)   

L Marcelis (E3)   

Roodebeek M (E4)   

Weggevoerden (E4)   

Trammuseum (E4)   

Villa Delobar (E4)   

Madoux (E4)   

Drie Kleuren (E4)   

Verbr. Dreef (E4)   

Brusselse Stwg. (E4)   

Oppemstr. (E4)   

 
14.10 Cumulatieve effecten bij ontwikkeling van de 4 Vlaams-Brabantse tramlijnen 

Hierboven werden de effecten van elk deeltracé besproken. De realisatie van de tramlijn 
impliceert natuurlijk wel de combinatie van de verschillende deeltracés tot een volledige 
verbinding Jette – Tervuren. Enerzijds blijven dan de verschillende effecten zoals 
besproken en beoordeeld in paragraaf 14.8 gelden. Anderzijds zorgt de combinatie van 
verschillende deeltracés ook voor een cumulatief effect. Algemeen kan gesteld worden 
dat de realisatie van een sneltramverbinding tussen Jette en Tervuren, ongeacht van de 
gekozen tracéalternatieven, bijdraagt tot een algemene verbetering van het 
openbaarvervoersaanbod in de Provincie Vlaams-Brabant. De Brusselse noordrand 
wordt verbonden door een vlotte openbaarvervoersverbinding. Vandaag wordt deze 
verbinding niet rechtstreeks aangeboden. Bij het realiseren van de nieuwe verbinding 
worden ook de belangrijkste aantrekkingspolen aangedaan. Onderling wordt het gebied 
dus ook veel sterker met elkaar verbonden. 
 
Voorliggend plan maakt deel uit van het stappenplan Vlaams-Brabant in Beweging, 
waarin nog drie andere tramlijnen vervat zitten. Er zijn dan mogelijk cumulatieve 
effecten van de hier besproken tramlijn Jette-Tervuren met de andere drie tramlijnen. 
Enerzijds kan een complementariteit vermeld worden. Er kan immers overgestapt 
worden op de andere tramlijnen.  
 
Anderzijds is er op enkele beperkte segmenten ook een overlap mogelijk met een 
andere tramlijn waardoor de genoemde effecten niet telkens opnieuw voorkomen, maar 
wel beperkt blijven tot 1 gemeenschappelijk effect. Een belangrijk positief cumulatief 
effect. Zo lopen er enkele korte segmenten samen met een andere tramlijn. Dat is het 
geval voor de segmenten aan de Heizel van de deeltracés A en B met de tramlijn naar 
Boom; voor de segmenten aan Brussels Airport van alle deeltracés D en E met de 
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tramlijn naar Heist-op-den-Berg. Deze overlap met andere tramlijnen zorgt voor een 
positief cumulatief effect. 
 
Naast de hierboven aangehaalde cumulatieve effecten zijn er op het vlak van mens-
mobiliteit geen andere cumulatieve effecten te verwachten. 
 

14.11 Randvoorwaarden/aanbevelingen voor volgende p rojectfases 

Het verdient het strikte advies in het verder planningsproces rekening te houden met: 
• De richtlijnen zoals vermeld in het vademecum ‘veilige wegen en kruispunten’ 
• De richtlijnen zoals vermeld in het vademecum ‘voetgangersvoorzieningen’ 
• De richtlijnen zoals vermeld in het vademecum ‘fietsvoorzieningen’ 
• De richtlijnen zoals vermeld in het vademecum ‘toegankelijk openbaar domein’ 
• De conclusies en de aanbevelingen uit het rapport ‘verkeersveiligheid vrije tram- en 

busbanen’ 
 
Tabel 14.12: Overzicht verschillende kenmerken tram (bedding) versus snelheid  

topsnelheid > 70 (100)km/u > 50 en ≤ 70 km/u > 30 en  ≤ 50 km/u > 15 en  ≤ 30 km/u ≤ 15 km/u 

 type beveiliging SEIN ZICHT ZICHT ZICHT ZICHT 

 type bedding EIGEN BEDDING EIGEN BEDDING EIGEN BEDDING EIGEN OF 

GEMENGDE 

BEDDING  

GEMENGDE 

BEDDING 

 BALLAST BALLAST OF GRAS BALLAST, GRAS OF 

BETON 

GRAS OF BETON GRAS OF BETON 

 GEEN MIX GEEN MIX MIX MET BUS 

MOGELIJK 

MIX MET BUS OF 

AUTO MOGELIJK 

MIX MET BUS, 

AUTO, F/V  

 AFGESCHERMD AFGESCHERMD LAAG HEK GEEN HEK GEEN HEK 

breedte bedding PVR + min 70 cm PVR + min 70 cm PVR + min 70 cm PVR PVR 

kruising met 

primaire of 

hoofdweg 

ONGELIJKVLOE

RS 

ONGELIJKVLOERS ONGELIJKVLOERS ONGELIJKVLOERS ONGELIJKVLOER

S 

kruising met 

secundaire weg 

OVERWEG VRI VRI VRI VRI 

kruising met 

lokale weg 

OVERWEG OF 

AFSLUITEN 

VRI VRI VOORRANG VOORRANG 

Voetgangers-

oversteken 

ONGELIJKVLOE

RS 

OVERWEG  

(TE 

VERMIJDEN) 

VRI BAJONET + 

SIGNALISATIE 

VOORRANG GEMENGD 

typische 

omgeving 

buitengebied 

tussen de steden 

overgangsgebied 

nabij stad  

stedelijk op grote 

assen 

stedelijk op kleinere 

wegen ("centrum") en 

boulevards met weinig 

wegverkeer 

pleinen, 

voetgangersgebied

en, (winkel)wandel-

straten 

(PVR: Profiel van vrije ruimte; VRI: verkeersregelinstallatie)  
 
Volgende generieke maatregelen worden nog opgesomd (niet limitatief): 
• Het plaatsen van een auditief signaal ter hoogte van oversteken voor langzaam 

verkeer/voetgangersverkeer ter verhoging van de verkeersveiligheid; 
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• Op de tracédelen waar gereden wordt aan hoge snelheden, dubbele knipperlichten 
voorzien voor langzaam verkeer/voetgangersverkeer in plaats van enkele 
knipperlichten. Dubbele knipperlichten werken attentieverhogend, zijn robuuster 
(indien er één licht kapot is, het andere werkt nog steeds en oefent zijn 
waarschuwende functie uit) en is beter voor functioneel verkeerskundig onderhoud 
(het feit dat slechts één licht knippert in plaats van twee, valt sneller en beter op dan 
een niet werkend licht); 

• Het uitvoeren van de VRI’s met een conflictvrij regelschema, om conflicten tussen 
linksafslaand autoverkeer en achteropkomend tramverkeer te vermijden 

• Een verantwoorde verkeerskundige inpassing van de tramlijn en de 
verkeersstructuur in zijn geheel en specifiek in doortochten, aan scholen en door 
bedrijventerreinen. 

 
14.12 Ontwikkelingsscenario’s 

Tabel 14.13 Relatie van de discipline Mobiliteit me t de ontwikkelingsscenario’s 

Ontwikkelingsscenario’s P1  

START De effecten van de discipline Mens-mobiliteit hebben een positieve weerslag op 

dit ontwikkelingsscenario. De implementatie van het plan met het effect van de 

tramdoorstroming zorgt er immers voor dat de doelstelling om het aandeel 

openbaar vervoer te doen groeien, beter gerealiseerd kan worden.  

VSGB De effecten van de discipline Mens-mobiliteit hebben een positieve weerslag op 

dit ontwikkelingsscenario. De implementatie van het plan met het effect van de 

tramdoorstroming zorgt er immers voor dat de doelstelling om de 

bereikbaarheid door openbaar vervoer te verbeteren, beter gerealiseerd kan 

worden. 

R0 De effecten van de discipline Mens-mobiliteit hebben een positieve weerslag op 

dit ontwikkelingsscenario. De implementatie van het plan met het effect op de 

doorstroming gemotoriseerd verkeer zorgen er immers voor dat de doelstelling 

om de doorstroming op de R0 te verbeteren, beter gerealiseerd kan worden. 

Infrastructuurtechnisch is er geen interferentie, behalve dan met het R0 

alternatief met een dubbeldeksoplossing. 

MINA4 De effecten van de discipline Mens-mobiliteit hebben een positieve weerslag op 

dit ontwikkelingsscenario. Het ontwikkelingsscenario wil immers meewerken 

aan de versnelde uitvoering van de projecten uit de mobiliteitsvisie 2020. 

Uplace De effecten van de discipline Mens-mobiliteit hebben een belangrijke weerslag 

op dit ontwikkelingsscenario. De komst van een tram is immers een absolute 

voorwaarde voor de realisatie van het project. 

GewOP De effecten van de discipline Mens-mobiliteit hebben een positieve weerslag op 

dit ontwikkelingsscenario. De implementatie van het plan met het effect van de 

tramdoorstroming zorgt er immers voor dat de doelstelling om het ov-gebruik 

voor intergewestelijke pendelaars te bevorderen, beter gerealiseerd kan 

worden. 

Landinrichtingsproject Vlaamse 

Rand 

De effecten van de discipline Mens-mobiliteit hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

Fiets-GEN De effecten van de discipline Mens-mobiliteit hebben een weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. Enerzijds zijn er plaatsen waar het fietsgen gekruist 

wordt. Daar moet steeds voorzien worden in ongelijkvloerse of voldoende 

beveiligde oversteekmogelijkheden. Anderzijds zijn er plaatsen waar het 

fietsgen parallel loopt. Daar moet steeds voorzien worden in (af)gescheiden 
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infrastructuur. 

 
14.13 Leemten in de kennis 

Voor mobiliteit zijn er volgende leemten vastgesteld: 
 
• Verkeersbelastingen in de referentiesituatie BAU > er gebeurde een kwalitatieve 

beoordeling 
• Kwantitatieve gegevens mbt de te beoordelen aspecten > er gebeurde een 

kwalitatieve beoordeling 
• Ontbrekende mobiliteitsplannen: Kapelle-op-den-Bos, Wemmel > geen invloed op 

effectbepaling 
 
De effecten werden bepaald op basis van de beschikbare gegevens. De beoordeling is 
kwalitatief uitgevoerd voor alle alternatieven. In het vervolgtraject, zullen voor het 
gekozen alternatief kwantitatieve gegevens dienen verzameld te worden. 
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15 DISCIPLINE BODEM 

15.1 Figuren 

Figuur 15.1 Topografie in het plangebied 
Figuur 15.2 Geologie 
Figuur 15.3 Bodemtypologie 
Figuur 15.4 Grondgebruik: BWK 
Figuur 15.5 Grondgebruik: landbouwgewassen 
Figuur 15.6 Bodemkwaliteit: databank OVAM 
 

15.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Bodem wordt afgebakend als de zone waar effecten 
naar profielwijziging kunnen optreden. Deze effecten beperken zich tot de zones waar 
de tramlijn zal ingericht worden. Het betreft het plangebied. 
 

15.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

15.3.1 Topografie 

De topografie is weergegeven op figuur 15.1. Voor de topografie is gebruik gemaakt van 
het DHM (digitaal hoogtemodel) van Vlaanderen. 
 
Het hele gebied is reliëfrijk met variaties van hoogte tussen 14 mTAW ter hoogte van 
het centrum van Vilvoorde tot 112 mTAW tussen Tervuren en Oudergem.  
 
Algemeen bevinden de lagere delen zich vooral in de valleien van de Zenne en de 
Woluwe. De hogere delen bevinden zich in het zuidoostelijke deel van het plangebied, 
ter hoogte van het Zoniënwoud. Nagenoeg alle trajecten moeten enig hoogteverschil 
overbruggen, al zijn er wel belangrijke verschillen tussen de trajecten. 
 

15.3.2 Geologie 

De geologie is afgeleid van de geologische kaart (kb 23, 31) en DOV (databank 
ondergrond Vlaanderen). De geologie is weergegeven op figuur 15.2. De geologische 
indeling met aanduiding van de HOV-codes en een korte beschrijving van de 
samenstelling van de laag is weergegeven in tabel 15.1.  
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Tabel 15.1: Geologie in het plangebied 

Systeem Serie Groep Kaartsymbool Formatie Kaartsymb ool Lid 

HCOV 

-code 

HCOV-

terminologie Beschrijving van de lithologie Dikte Doorlatendheid 

Q
U

A
R

T
A

IR
 

H
O

LO
C

E
E

N
 

          120 Duinen Middelmatig tot fijne zanden (marien); Geelbeige humusarm, kalkloos, goed gesorteerd, fijn zand (rivierduinen)      

          140 

Alluviale 

deklagen Kleiige tot lemige afzettingen, met zandige niveaus en venige lenzen     

P
LE

IS
T

O
C

E
E

N
 

          151 

Zandige 

deklagen Middelmatig fijnzandig tot fijnzandige sedimenten     

          152 

Zand-lemige 

deklagen Licht zandlemige tot lemig-fijnzandige tot zandlemige sedimenten     

          162 

Afzettingen 

van de 

Vlaamse 

vallei Zandige lagen met tangentiële of kruisgewijze interne gelaagdheid afgewisseldmet lemige lagen.     

          163 

Afzettingen 

van de 

riviervalleien 

Middelmatig fijn tot middelmatig  grof zand (zwak glauconiethoudend), met grindelementen en schelpresten aan de 

basis, een lemig complex in het midden en aan de top middelmatig tot fijn zand met laminae of lenzen van 

middelmatig zand.     

N
E

O
G

E
E

N
 

M
IO

C
E

E
N

 

  

Di Diest     

0242 

Kleiige 

overgang 

tussen de 

zanden van 

Kasterlee en 

Diest 

Bleekgroene tot bruine kleihoudende fijne zanden, micahoudend en licht glauconiethoudend met paarse 

kleihorizonten 
max 25m 

  

  

  

Bruingroen tot grijsgroen, glauconietrijk, middelmatig tot grof zand met zeer dunne kleilaagjes. Veelvuldig 

bioturbaties. Aan de basis een grind van silexkeien. 
max 150m 

  

0252 
Zand van 

Diest 

  

OLIGOCEEN 

RUPEL Bi Bilzen BiKs Kleine-Spouwen 0420 

Klei van 

Kleine-

Spouwen 

Zandige, groene of grijswitte klei met talrijke schelpen.   

 

P
A

LE
O

G
E

E
N

 

  

TONGEREN Sh 

Sint-

Huibrechts 

-Hern 

ZzRu Ruisbroek 435 

Zand van 

Ruisbroek Licht, groengrijs zand, fossielrijk, soms met grote oesterschelpen max 12m   

ZzWa Watervliet 442 

Klei van 

Watervliet Donkergroene zandige klei, glauconiet- en glimmerhoudend, niet kalkhoudend max 4m   

ZzBa Bassevelde 453 

Kleiig zand 

van 

Bassevelde Donkergrijs middelmatig fijn siltig zand tot zand, glauconiet- en glimmerhoudend max 15m   

E
O

C
E

E
N

 

 Ma Maldegem MaZo Zomergem 503 

Klei van 

Zomergem Grijsblauwe klei tot zware klei, niet glauconiet- en kalkhoudend 2 m  
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MaOn Onderdale 504 

Zand van 

Onderdale Donkergrijs matig fijn zand, glauconiet- en glimmerhoudend 7 m   

MaAs  Asse 505 

Kleien van 

Ursel en/of 

Asse Homogene grijsblauwe tot blauwe klei overgaand naar zandige klei max. 12 m   

MaWe Wemmel 611 

Zand van 

Wemmel Grijs glauconiethoudend fijn zand, basisgordel met nummulites wemmelensis 5 m   

ZENNE 

Ld Lede     612 

Zand van 

Lede Grijs matig fijn zand, kalkhoudend met nummulites variolarius, soms met kalkzandsteenbanken en basisgrind max 12m   

Br Brussel     620 

Zand van 

Brussel 

Heterogene afzetting van zeer licht glauconiethoudende fijne tot grove kwartshoudende zanden. Gekenmerkt door 

het voorkomen van harde banken en/of losse zandsteenknollen met zeer grillige vormen.  max. >70 m   

IEPER 

Ge Gent     

640 

Zand van 

Vlierzele Grijsgroen glauconiethoudend zand, meer kleihoudend naar de basis toe. 4 m   

701 

Klei van 

Merelbeke Groengrijze klei met groene zandige vlekken. Soms is de klei pyriethoudend. 4 m   

Tt Tielt     800 

Zand van 

Egem en/of 

Mont-Panisel 

Heterogene afzetting van kleihoudend fijn zand met glauconiet en glimmers afwisselend met kleilagen. Plaatselijk 

kunnen zandsteenfragmenten voorkomen 20 m   

Ko Kortrijk  

KoAa Aalbeke 921 

Klei van 

Aalbeke Grijze tot grijsbruine zeer fijnsiltige klei. 4 m   

KoMo Moen 922 

Klei van 

Moen 

Heterogene afzetting van siltig tot kleihoudend en licht glauconiethoudend zand met enkele kleiige zones. Vaak 

nummuliethoudend. 35 m   

KoSm Saint Maur 924 

Klei van 

Saint Maur Fijnsiltige klei met enkele dunne intercalaties van grofsiltige klei of kleiig fijn silt. 30 m   

P
A

LE
O

C
E

E
N

 

LANDEN Hn Hannut     

1013 

Zand van 

Grandglise Fijn glauconiethoudend zand met dunne kleiige intercalaties.  

8 m   

   

1014 

Kleiig deel 

van Lincent 

Grijsgroene (licht) zandhoudende klei met plaatselijk kiezelige verkittingen en aan de basis donkergroene 

vuursteenkeien. max. 20 m   

K
R

IJ
T

 

K
R

IJ
T

 

    Senoon     1113 

Krijt Van 

Gulpen Homogeen, fijn wit krijt.met zwarte silex     

C
A

M
B

R
IU

M
 

C
A

M
B

R
IU

M
 

    Sokkel     1300   Overwegend veldspaathoudende zandsteenbanken, schiefer en kwartsiet van Onder Cambrium ouderdom.      

Legende:            

  Watervoerende lagen met grote doorlatendheid       

            

  Watervoerende lagen          

            

  Afsluitende laag          
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15.3.3 Bodemtypologie 

De bodemtypologie wordt afgeleid van de bodemserie, aangegeven op de bodemkaart. 
Figuur 15.3 geeft de bodemkaart weer voor textuur, drainageklasse en 
profielontwikkeling. Een overzicht van de meest voorkomende textuur, drainageklasse 
en profielontwikkelingen van bodems op Vlaams grondgebied is weergegeven in tabel 
15.2 tot en met tabel 15.4. Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er geen 
bodemgegevens beschikbaar. 
 
Het plangebied wordt hoofdzakelijk gekenmerkt door leem. In het noordelijk deel van het 
plangebied komen een aantal zones voor die bestaan uit klei, zandleem of licht 
zandleem.  
 
Tabel 15.2 Textuurklasses binnen plangebied  

Textuurklasse 

Oppervlakte 

(ha)  percentage 

A Leem  441,16 49,19 

L Zandleem 109,17 12,17 

P Licht zandleem 44,89 5,01 

E Klei 36,30 4,05 

S Lemig zand 16,31 1,82 

V Veen 0,70 0,08 

- Geen klasse 248,35 27,69 

Totaal  896,88 100,00 

 
De drainageklasse wordt hoofdzakelijk gekwalificeerd als ‘droog’. In het noordelijk deel 
van het plangebied (grens tussen Machelen en Vilvoorde) wordt een kleinere zone als 
nat en zeer nat afgebakend en een andere zone als zeer droog tot matig nat.  
 
Tabel 15.3 Drainageklasses binnen plangebied 

Drainageklasse 

Oppervlakte 

(ha) percentage 

b Droog 414,70 46,24 

A 

Zeer droog tot 

matig droog 136,82 15,26 

f Zeer nat 41,69 4,65 

G Uiterst nat 12,70 1,42 

e nat 21,43 2,39 

D  16,04 1,79 

c Matig droog 2,61 0,29 

h nat 1,20 0,13 

blanco  249,05 27,77 

Totaal  896,88 100,00 

 
In het plangebied komen voornamelijk bodems met een textuur-B horizont voor, met 
verspreid een aantal bodems zonder profielontwikkeling. In Zaventem bevinden zich ook 
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een aantal zones met bodems met textuur-B horizont en of bodems met verwerings-B 
horizont of structuur-B horizont.  
 
Tabel 15.4 Meest voorkomende profielontwikkelingen 

Profielontwikkeling 

oppervlakte 

(ha) percentage 

a met textuur-B horizont 260,77 29,08 

p zonder profielontwikkeling 189,09 21,08 

x niet bepaald 78,99 8,81 

B 

met textuur-B horizont en/of bodems 

met verwerings-B horizont of 

structuur-B horizont 59,89 6,68 

C Profielontwikkelingsklassen ..c + ..f 57,82 6,45 

e 

bodems met chernozemische-A 

horizont 1,13 0,13 

c 

met verbrokkelde, sterk gevlekte of 

discontinue textuur-B horizont 0,13 0,01 

blanco  249,05 27,77 

totaal  896,88 100,00 

 
15.3.4 Grondgebruik 

Voor het algemene grondgebruik is gebruik gemaakt van de BWK (biologische 
waarderingskaart). Op figuur 15.4 en in tabel 15.5 wordt het grondgebruik op Vlaamse 
bodem weergegeven. Het grootste deel bestaat uit urbane gebieden, gevolgd door 
akkers en andere gekarteerde elementen.  
 
Tabel 15.5 Biologische waarderingskaart 

 grondgebruik 

Oppervlakte 

(ha)  Percentage 

u urbane gebieden 343,18 38,26 

b akkers 281,77 31,42 

k KLE 72,27 8,06 

w wegen 60,52 6,75 

h graslanden 55,33 6,17 

s struwelen 33,30 3,71 

v aluviale bossenvallei- moeras- en venbossen 3,04 0,34 

q mesofiel eikenbos 2,93 0,33 

a stilstaande wateren 2,19 0,24 

p naaldhoutaanplanten 2,02 0,23 

l populierenaanplant 1,43 0,16 

wat water 0,14 0,02 

f mesofiel beukenbos 0,12 0,01 

g gemengd loofhout 0,03 0,00 

Grand 

Total  896,88 100,00 
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De landbouwgebruikskaart (2010) van de VLM is weergegeven op Figuur 15.5. De 
belangrijkste teelten in Vlaanderen zijn opgenomen in tabel 15.6.Het grootste gedeelte 
van de teelten betreffen graangewassen en maïs; het grootste aandeel van deze 
gewassen komt voor in Zaventem en Vilvoorde.  
 
Tabel 15.6 Landbouwgewassen (VLM, 2010) 

Gewas 

Oppervlakte 

(ha) percentage 

graangewassen 100,68 41,10 

maïs 42,03 17,16 

groenten 34,68 14,16 

aardappelen 30,19 12,32 

grasland 26,24 10,71 

overige gewassen 10,47 4,27 

objecten 0,68 0,28 

Totaal 244,97 100,00 

 
15.3.5 Bodemkwaliteit 

De gegevens uit de databank van OVAM zijn weergegeven op figuur 15.6. In de 
databank van OVAM zijn enkel de bij haar gekende relevante gegevens opgenomen. In 
het MER worden de gegevens uit de databank beschreven die specifiek van toepassing 
zijn op de verschillende lijnen na uitvoering van het meso- en micro-onderzoek. 
 

15.4 Methodologie effectvoorspelling 

15.4.1 Wijziging bodemprofiel 

Er wordt nagegaan wat de huidige verstoring van het bodemprofiel reeds is en wat de 
bijkomende verstoring kan zijn. De oppervlakte wordt berekend met GIS. 
 

15.4.2 Bodemkwaliteit 

Er wordt aangegeven welke verontreinigde sites een aandachtspunt zijn bij de verdere 
uitwerking van de plannen. Hierbij wordt voornamelijk rekening gehouden met een 
rechtstreeks effect door het uitgraven van verontreinigde gronden en anderzijds met het 
indirect effect waar de verontreiniging zich mogelijk verder verspreid door een bemaling. 
Aangezien bemaling enkel in de aanlegfase voorkomt, zal dit aspect in detail besproken 
worden in het project-MER. In het MER worden de aandachtszones aangeduid die 
mogelijk relevant effect zullen ondervinden naar bodemkwaliteit. 
 

15.5 Effectuitdrukking  

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 
• wijziging bodemgebruik: m² 
• wijziging bodemprofiel/ruimtebeslag: m² 
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15.6 Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor de discipline Bodem is weergegeven in tabel 15.7. Voor de 
wijziging van het bodemprofiel is uitgegaan van zeldzame en kwetsbare bodems. Het 
bodemgebruik wordt niet binnen de discipline Bodem beoordeeld. De effecten worden 
doorgegeven aan de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie en de 
discipline Mens. 
 
Tabel 15.7 Beoordelingskader discipline Bodem 

Beoordeling Waardering Wijziging bodemprofiel 

+3 significant positief effect  

+2 (relevant) positief effect 

 

 

+1 weinig/matig/ beperkt 

positief effect 

 

0 geen of verwaarloosbaar 

effect 

 

 

-1 weinig/matig/ beperkt 

negatief effect 

< 5% duinen en/of veen 

-2 (relevant) negatief effect > 5% duinen en/of veen 

-3 significant negatief effect > 10% duinen en/of veen 
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15.7 Effectbepaling- en beoordeling 

Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 

15.7.1 wijziging bodemprofiel 

Voor de wijziging van het bodemprofiel zijn enerzijds de effecten bepaald voor de trambedding (zie tabel 15.8) en voor de haltes (zie tabel 15.9). 
Het wijzigen van het bodemprofiel is onomkeerbaar en kan niet gemilderd worden. Op geen enkele van de tracé-alternatieven of haltes komt veen 
of duinen voor. Er is dan ook geen effect te verwachten. In de effecttabel wordt telkens aangegeven hoeveel oppervlakte tramspoor aangelegd 
wordt. Dit is de oppervlakte waar het bodemprofiel zal wijzigen. 
 
Tabel 15.8: Effectbepaling bodemprofiel tracés 

Tracé-

alternatief  

Oppervlakte wijziging bodemprofiel 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 2,47 ha. 
A2 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 2,98 ha. 
B: Heizel - VTM 

B1 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 5,00 ha. 
B2 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 4,21 ha. 
B3 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 4,90 ha. 
B4 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 4,70 ha. 
B5 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 4,94 ha. 
C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 2,68 ha. 
C2 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 2,59 ha. 
C3 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 3,29 ha. 
D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 7,25 ha. 
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Tracé-

alternatief  

Oppervlakte wijziging bodemprofiel 

D2 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 6,56 ha. 
D3 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 6,75 ha. 
D4 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 7,32 ha. 
E: Brussels Airport – Tervuren 

E1 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 7,99 ha. 
E2 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 10,02 ha. 
E3 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 11,07 ha. 
E4 De totale oppervlakte bodemprofiel die wijzigt is 13,79 ha. 
 
Haltes 
 
Tabel 15.9: Effectbepaling bodemprofiel haltes 

Tracé  Halte  Type halte Oppervlakte wijziging bodemprofiel 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Brandweer Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Heimbosch Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Onysquare Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Houba Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Heizel Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard.  

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Brandweer Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Heimbosch Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Modelwijk Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Stadion Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Houba Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Heizel Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard.  

B: Heizel - VTM 
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Tracé  Halte  Type halte Oppervlakte wijziging bodemprofiel 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
De Villegas Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Haneveld Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Hellebeek Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Warande Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt 608 m² extra verhard.  
VTM Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard.  

B2 Esplanade Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Bloemdallaan Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
St-Annalaan Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Het Voor Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt 608 m² extra verhard.  
VTM Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard. 

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 

De Wand Randstedelijke halte Het betreft een bestaande halte. 

Wannekouter Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Groendal  Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Streekbaan Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Vinkenlaan Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt 608 m² extra verhard.  
VTM Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard.  

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 

De Wand Randstedelijke halte Het betreft een bestaande halte. 

Wannekouter Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Indringingsweg Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt 608 m² extra verhard.  
VTM Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
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Tracé  Halte  Type halte Oppervlakte wijziging bodemprofiel 

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 

De Wand Randstedelijke halte Het betreft een bestaande halte. 

Versailles Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Beizegem Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Mariendal Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt 608 m² extra verhard.  
VTM Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Ennepetal Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Vlierkens Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Heldenplein  Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Ennepetal Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Vlierkens Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Heldenplein Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Vlierkens Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Heldenplein Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Kerklaan Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Uplace Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
E19 Halte in verkeersgebied Er wordt 608 m² extra verhard.  
Diegem Dorp Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
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Tracé  Halte  Type halte Oppervlakte wijziging bodemprofiel 

Da Vinci Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Technics Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Brussels Airport Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Kerklaan Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Uplace Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
E19 Halte in verkeersgebied Er wordt 608 m² extra verhard.  
Diegem Dorp Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Korenberg Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Technics Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Brussels Airport  Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Heirbaan Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Boskantweg Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Stadion Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Korenberg Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Technics  Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Brussels Airport Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Heirbaan Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Batavia Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Post Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Korenberg Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Technics Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Brussels Airport Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  

E: Brussels Airport – Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Groenstraat Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
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Tracé  Halte  Type halte Oppervlakte wijziging bodemprofiel 

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Tramlaan Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Vier Huiskens Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Ban-Eik Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 

Hippodroom Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. 

Tervuren Randstedelijke Halte Het betreft een bestaande halte. 

E2 Technics Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Da Vinci Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
A201 Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Keiberg Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Vlemincklaan Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Tramlaan Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Vier Huiskens Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Ban-Eik Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 

Hippodroom Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. 

Tervuren  Randstedelijke Halte Het betreft een bestaande halte. 

E3 Technics Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Da Vinci Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
A201 Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Keiberg Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Henneau Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Woluweveld Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
N2 Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Woluwelaan Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
UCL Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Kraainem M Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  
Kon.Astrid Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard.  



   
 
 
 
 
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 243 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé  Halte  Type halte Oppervlakte wijziging bodemprofiel 

De Burbure Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 

L.Marcelis Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 

Hippodroom Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. 

Tervuren Randstedelijke Halte Het betreft een bestaande halte. 

E4 Technics Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. 
 Da Vinci Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. 
 A201 Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. 
 Keiberg Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. 
 Henneau Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. 
 Woluweveld Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. 
 N2 Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. 
 Woluwelaan Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. 
 Marcel Thiry Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. 
 Roodebeek M Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. 
 Weggevoerden Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. 
 Trammuseum Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 
 Villa Delobar Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 
 Madoux Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 
 Drie Kleuren Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 
 Verbr. Dreef Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 
 Vier Armen Halte in verkeersgebied Het betreft een bestaande halte. 
 Brusselse Stwg Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 
 Oppemstraat Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. 
 Tervuren Randstedelijke Halte Het betreft een bestaande halte. 
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15.7.2 Bodemkwaliteit 

In het Brussels Hoofdstedelijk gewest zijn de vervuilde sites perceel per perceel raadpleegbaar. Echter is momenteel nog geen overzichtskaart 
beschikbaar voor het volledig gewest. Deze kaart is wel in opmaak en zal eind 2013 beschikbaar zijn. Dit wordt momenteel dan ook als een 
leemte in kennis aangeduid. In de fase van het ontwerp en het project-MER zal deze informatie wel beschikbaar zijn. Deze dient dan ook in die 
fase verder in detail besproken te worden. 
 
Mogelijke verontreiniging door koper, die ontstaat door de wrijving aan de bovenleidingen is verwaarloosbaar en wordt zeer verspreid 
neergeslagen (zie paragraaf 18.7). Door het technisch onderzoeksbureau van de Nederlandse Spoorwegen is een onderzoek gedaan naar de 
verspreiding van koperdeeltjes afkomstig van de bovenleiding. Uit de studie blijkt dat 80 % van de koperdeeltjes op de spoorbaan terechtkomt. De 
overige 20 % komt vlak bij de spoorbaan neer. Van opeenhoping van koper in de bodem is niet of nauwelijks sprake. Op grotere afstanden dan 15 
m vanuit het midden van de spoorbaan zal geen noemenswaardige verhoging van koperneerslag optreden.Het effect is neutraal.  
 
Tabel 15.10: Effectbepaling bodemkwaliteit tracés 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Er zijn geen vervuilde sites bekend. 0 Er zijn geen vervuilde sites bekend.   

A2   

B: Heizel - VTM 

B1 Er zijn 2 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is. 

0 Er zijn geen vervuilde sites bekend.   

B2 Er zijn 4 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is. 

0   

B3 Er zijn 2 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is. 

0   

B4 Er zijn geen vervuilde sites bekend. 0   

B5   

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Er zijn 4 sites waarvoor door OVAM een attest 0 Er zijn geen vervuilde sites bekend.   
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

afgeleverd is. 

C2 Er zijn 6 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is. 

0   

C3 Er zijn 6 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is. 

0    

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Er zijn 12 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is. 

0 Er zijn geen vervuilde sites bekend.   

D2 Er zijn 13 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is. 

0   

D3 Er zijn 8 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is. 

0   

D4 Er zijn 9 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is. 

0   

E: Brussels Airport - Tervuren 

E1 Er zijn 3 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is en 2 waar een BSP lopende is. 

0 Er is één site in variant d waarvoor door OVAM 

een attest afgeleverd is. 

  

E2 Er zijn 2 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is en één waar een BSP lopende is. 

0 Er zijn geen vervuilde sites bekend.   

E3 Er zijn 15 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is. 

0   

E4 Er zijn 17 sites waarvoor door OVAM een attest 

afgeleverd is. 

0   
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15.8 Cumulatieve effecten bij ontwikkeling van de 4  Vlaams-Brabantse tramlijnen 

Cumulatieve effecten zijn mogelijk in de zone waar P4 (Jette – Tervuren) en P1 (Boom – 
Brussel) en P4 en P3 (Heist-op-den-Berg – Brussel) elkaar kruisen of samenlopen. Voor 
de discipline Bodem zijn geen cumulatieve effecten te verwachten. 
 

15.9 Milderende maatregelen 

Voor bodem zijn er volgende milderende maatregelen voorgesteld: 
• Indien een BBO of vervuilde site aanwezig is op of vlak naast een tracé dient in de 

aanlegfase aandacht besteed te worden aan deze zone. Het betreft eventuele 
ontgraving van vervuilde grond en de stabiliteit voor zowel de ontgraving 
noodzakelijk voor het tramspoor als een mogelijke (toekomstige) ontgraving van de 
vervuilde zone. 

 
15.10 Randvoorwaarden/aanbevelingen voor volgende p rojectfases 

Hieronder worden niet-limitatief een aantal aanbevelingen opgelijst waar in het 
vervolgtraject extra aandacht dient aan besteed te worden. 
• Indien de tramlijn zich situeert in de nabijheid van een bodemsaneringsproject wordt 

aanbevolen om overleg te hebben met de bodemsaneringsdesundige zodat geen 
extra vervuiling veroorzaakt wordt.  

 
15.11 Ontwikkelingsscenario’s 

De effecten van de discipline Bodem hebben geen weerslag op de 
ontwikkelingsscenario’s. 
 

15.12 Leemten in de kennis 

Er is geen overzicht beschikbaar voor het Brussels hoofdstedelijk gewest met 
(potentieel) vervuilde sites. In het project-MER kan wel perceelsgewijs de informatie 
opgevraagd worden. Op dat moment zal één alternatief gekozen zijn en de op te vragen 
hoeveelheid data beperkt zijn. De bevoegde administratie is ook een overzichtskaart 
aan het opstellen die eind 2013 beschikbaar komt. Deze zal in de verdere fases 
(ontwerp, project-MER) kunnen geraadpleegd worden. 
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16 DISCIPLINE WATER 

16.1 Figuren en bijlagen 

Figuur 16.1 Waterlopen en kwaliteitsmeetpunten 
Figuur 16.2 Overstromingskaart (watertoetskaart) 
Figuur 16.3:  Grondwaterwinningen 
Figuur 16.4 Grondwaterkwetsbaarheidskaart 
Figuur 16.5 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 
Figuur 16.6 Infiltratiegevoelige gebieden 
Figuur 16.7:  ROG- en NOG-zones 
 
Bijlage 16.1 Analyseresultaten meetpunten VMM 
 

16.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied omvat het plangebied en de waterlopen waarop mogelijk effect kan 
verwacht worden. Het omvat de waterlopen die door het plangebied lopen (binnen het 
plangebied en een deel stroomop- en stroomafwaarts). 
 

16.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

16.3.1 Oppervlaktewaterkwantiteit 

Algemene situering 
De waterlopen zijn opgenomen in figuur 16.1. 
 
Het plangebied behoort tot het Dijle- en Zennebekken en tot volgende  deelbekkens: 
• Woluwe 
• Zenne-Maalbeek-Aabeek 
 
De Zenne en de Willebroekse Vaart, beiden bevaarbaar, stromen doorheen het 
plangebied van zuid naar noord. Er dient echter opgemerkt te worden dat enkel de 
bestaande infrastructuur de Zenne en de Willebroekse Vaart kruist. De Woluwe, een 
waterloop van 1e categorie, loopt van zuid naar noord door het midden van het 
plangebied. 
 
Binnen het plangebied stromen verschillende waterlopen van tweede categorie: 
• Tangebeek 
• Trawool 
• Vondelgracht 
• Bergmansbeek 
• Kleine Beek 
• Kleine Maalbeek 
 
Overstromingen 
De watertoetskaart met de effectief overstromingsgevoelige en de mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden is weergegeven op figuur 16.2.  
 
De aanwezige beekvalleien zijn mogelijk overstromingsgevoelig en af en toe effectief 
overstromingsgevoelig. 
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16.3.2 Oppervlaktewaterkwaliteit 

De oppervlaktewaterkwaliteit is geïnventariseerd aan de hand van de 
gegevensdatabank van de VMM. De beschikbare meetpunten met gegevens van 2011 
zijn weergegeven op figuur 16.1. De analyseresultaten voor 2011 zijn opgenomen in 
bijlage 16.1. 
 

16.3.3 Grondwaterkwetsbaarheid 

De grondwaterkwetsbaarheid is afgeleid van de kaart die beschikbaar is bij de 
watertoets (www.watertoets.be). De grondwaterkwetsbaarheid is weergegeven op figuur 
16.4.  
 
Het noordelijk deel van het plangebied is matig kwetsbaar door de aanwezigheid van 
zand met een lemige deklaag. Het noordoostelijk deel (met een uitloper naar het zuiden) 
is zeer kwetsbaar door de aanwezigheid van zand, zonder deklaag, met een 
overzadigde zone van 10 meter of minder dan 10 meter. Het zuidelijk gedeelte is 
afwisselend kwetsbaar en matig kwetsbaar.  
 
De aan- of afwezigheid van een deklaag boven het aanwezige zand in de ondergrond 
bepaalt dus de mate van kwetsbaarheid. 
 

16.3.4 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

De grondwaterstromingsgevoelige gebieden zijn weergegeven op figuur 16.5. 
 
Het gehele plangebied is weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3) met 
uitzondering van de Zennevallei die zeer gevoelig is voor grondwaterstroming (type 1). 
Ten westen van de Zennevallei is het gebied matig gevoelig (type 2). 
 

16.3.5 Infiltratiegevoelige gebieden 

De infiltratiegevoelige gebieden zijn weergegeven op figuur 16.6.  
 
Enkel het noordoostelijke gedeelte van het plangebied (ter hoogte van Machelen) is 
infiltratiegevoelig. 
 

16.3.6 Grondwaterbeschermingszones 

In illustratie 16.1 is de beschermingszone van waterwinning te Zaventem weergegeven. 
Er bevinden zich geen andere grondwaterbeschermingszones in de directe omgeving 
van de verschillende alternatieven. 
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Illustratie 16.1: Beschermingszone waterwingebied t e Zaventem (Vivaqua) 

 
16.4 Methodologie effectvoorspelling 

Grondwater 
Effecten met betrekking tot de aanleg van ondergrondse infrastructuren worden op 
planniveau niet beschouwd. Er zijn immers in deze fase van het proces nog geen 
gegevens beschikbaar waar deze ondergrondse infrastructuren kunnen komen. 
Daarnaast zijn ook nog geen detailgegevens bekend met betrekking tot deze 
infrastructuren (diepte, breedte, gebruikte methodiek, noodzaak voor bemalingen,…). 
Het is dan ook niet mogelijk om in deze fase effecten hiervan te bespreken.  
 
Een uitgebreide effectbepaling zal dienen te gebeuren in het kader van het latere 
project-MER. 
 
 
Grondwaterpeil 
Er wordt nagegaan of door een wijziging van de bestemmingen een wijziging van het 
grondwaterpeil verwacht kan worden. Hierbij wordt voornamelijk aandacht besteed aan 
mogelijke wijziging van de verharde oppervlakte (infiltratie) en vegetatie. Er wordt 
aangegeven welke zones hiervoor gevoelig zijn en in welke zones een wijziging van de 
grondwaterstand kan verwacht worden. 
 
Oppervlaktewaterkwantiteit 
Er wordt nagekeken hoeveel verharde oppervlakte er bij komt en hoe de spreiding is 
van de afvoer naar de verschillende waterlopen is.  
 
Overstromingen 
In eerste instantie wordt nagekeken of de bestemmingswijzigingen een effect hebben op 
overstromingsgebieden (in het plangebied voornamelijk gelegen rond de Dender en ter 
hoogte van de beekvalleien). Indien deze mogelijkheid bestaat worden volgende vragen 
gesteld: 
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• Worden nieuwe infrastructuren aangelegd in overstromingsgebied? 
• Welke oppervlakte van het overstromingsgebied wordt ingenomen door deze 

infrastructuren?  
• Zullen bijkomende zones overstromen (aan de hand van een analyse van de 

topografie van het gebied)? 
 
Deze gegevens worden doorgegeven aan de discipline Mens en de discipline Fauna en 
flora. Daarnaast wordt nagekeken of de waterlopen, waar water naartoe geleid wordt, 
gevoelig zijn voor overstromingen. Indien deze overstromingen in bebouwd gebied 
voorkomen, wordt dit doorgegeven aan de discipline Mens. 
 
Oppervlaktewaterkwaliteit 
Naar oppervlaktewaterkwaliteit wordt nagekeken of het bedrijfs- en het huishoudelijk 
afvalwater naar het bestaande rioleringsstelsel kan afgevoerd worden. Tevens wordt 
nagegaan of er voldoende capaciteit is in het RWZI om dergelijke hoeveelheden water 
te verwerken. 
 

16.5 Effectuitdrukking  

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 
• afstroming oppervlaktewater: hoeveelheid oppervlakte die afstromend water 

veroorzaakt (m²) en aantal waterlopen dat wordt beïnvloed 
• overstromingen: aantal effectieve en potentiële overstromingsgebieden die worden 

beïnvloed 
• grondwaterpeil: aanduiding zones waar waterpeil wijzigt 
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16.6 Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor oppervlaktewater is opgenomen in tabel 16.1. De effecten 
op grondwater worden niet beoordeeld aangezien er geen beleidsplannen of –
beslissingen bestaan die aangeven aan welke normen kan getoetst worden. De effecten 
op grondwater worden wel doorgegeven aan de discipline Fauna en flora en de 
discipline Mens. De secundaire effecten worden in deze disciplines beoordeeld. Voor 
oppervlaktewaterkwaliteit is de beoordeling afhankelijk van aansluiting op bestaande 
infrastructuren zonder dat moet rechtstreeks geloosd worden in de waterloop.  
 
Tabel 16.1 Beoordelingskader discipline Water 

score wijziging overstroming Oppervlaktewaterkwalit eit 

+3 sterke vermindering overstromingsrisico 

in gebieden met stedelijke functies 

 

+2 vermindering overstromingsrisico in 

gebieden met stedelijke functies 

 

+1 vermindering overstromingsrisico buiten 

gebieden met stedelijke functies 

Verbetering oppervlaktewaterkwaliteit 

0 geen wijziging overstromingsrisico Geen wijziging oppervlaktewaterkwaliteit 

-1 toename overstromingsrisico buiten 

gebieden met stedelijke functies 

Aansluiting op rioleringsstelsel en 

capaciteit RWZI voldoende 

-2 toename overstromingsrisico in 

gebieden met stedelijke functies 

Aansluiting op rioleringsstelsel, 

capaciteit RWZI niet voldoende 

-3 sterke toename overstromingsrisico in 

gebieden met stedelijke functies 

Geen aansluiting op rioleringsstel, 

capaciteit RWZI niet voldoende 
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16.7 Effectbepaling- en beoordeling 

16.7.1 Afstroming oppervlaktewater 

In tabel 16.2 en tabel 16.3 zijn de effecten beschreven voor de afstroming naar het oppervlaktewater respectievelijk voor de tracés zelf en de haltes. 
Ook de beoordeling en milderende maatregelen zijn toegevoegd. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 16.2: Effectbepaling afstroming oppervlaktewa ter tracés 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ-Jette - Heizel 

A1 In dit alternatief wordt 2,47 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist geen waterlopen. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater of de hydrologie in het 

gebied. 

-1  Zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen. Voorzien 

in een vertraagde afvoer. 

0 

A2 In dit alternatief wordt 2,67 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist geen waterlopen. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater of de hydrologie in het 

gebied. 

-1  0 

B: Heizel - VTM 

B1 In dit alternatief wordt 2,20 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist de Tangebeek. De bijkomende verharde 

oppervlakte is beperkt en gespreid over een grote zone, 

-1  Zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen. Voorzien 

in een vertraagde afvoer. 

0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

er wordt geen effect verwacht naar de aanvulling van het 

grondwater of de hydrologie in het gebied. 

B2 In dit alternatief wordt 2,16 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist geen waterlopen. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater en weinig naar de 

hydrologie in het gebied. 

-1 0 

B3 In dit alternatief wordt 1,88 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist geen waterlopen. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater en weinig naar de 

hydrologie in het gebied. 

-1 0 

B4 In dit alternatief wordt 1,76 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist geen waterlopen. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater en weinig naar de 

hydrologie in het gebied. 

-1 0 

B5 In dit alternatief wordt geen oppervlakte extra verhard. 

Dit alternatief kruist geen waterlopen. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater of de hydrologie in het 

gebied. 

0 0 

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 In dit alternatief wordt 0,29 ha extra verhard. Dit -1  Zoveel mogelijk gebruik maken van 0 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 254 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

alternatief kruist de Willebroekse vaart en de Zenne. De 

bijkomende verharde oppervlakte is beperkt en gespreid 

over een grote zone, er wordt geen effect verwacht naar 

de aanvulling van het grondwater en weinig naar de 

hydrologie in het gebied. 

waterdoorlatende materialen. Voorzien 

in een vertraagde afvoer. 

C2 In dit alternatief wordt 0,41 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist de Willebroekse vaart en de Zenne. De 

bijkomende verharde oppervlakte is beperkt en gespreid 

over een grote zone, er wordt geen effect verwacht naar 

de aanvulling van het grondwater en weinig naar de 

hydrologie in het gebied. 

-1 0 

C3 In dit alternatief wordt 1,11 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist de Willebroekse vaart en de Zenne. De 

bijkomende verharde oppervlakte is beperkt en gespreid 

over een grote zone, er wordt geen effect verwacht naar 

de aanvulling van het grondwater en weinig naar de 

hydrologie in het gebied. 

-1  0 

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 In dit alternatief wordt 12,73 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist de Vondelgracht en de Woluwe. De 

bijkomende verharde oppervlakte is beperkt en gespreid 

over een grote zone, er wordt geen effect verwacht naar 

de aanvulling van het grondwater en weinig naar de 

hydrologie in het gebied. 

-1  Zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen. Voorzien 

in een vertraagde afvoer. 

0 

D2 In dit alternatief wordt geen oppervlakte extra verhard. 

Dit alternatief kruist de Vondelgracht en de Woluwe. De 

bijkomende verharde oppervlakte is beperkt en gespreid 

over een grote zone, er wordt geen effect verwacht naar 

de aanvulling van het grondwater of de hydrologie in het 

0  0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

gebied. 

D3 In dit alternatief wordt 4,24 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist de Vondelgracht. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater en weinig naar de 

hydrologie in het gebied. 

-1 Zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen. Voorzien 

in een vertraagde afvoer. 

0 

D4 In dit alternatief wordt 6,25 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist de Vondelgracht. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater en weinig naar de 

hydrologie in het gebied. 

-1 0 

E: Brussels Airport - Tervuren 

E1 In dit alternatief wordt 0,45 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist de Kleine beek en de Kleine Maalbeek. 

De bijkomende verharde oppervlakte is beperkt en 

gespreid over een grote zone, er wordt geen effect 

verwacht naar de aanvulling van het grondwater en 

weinig naar de hydrologie in het gebied. 

-1  Zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen. Voorzien 

in een vertraagde afvoer. 

0 

E2 In dit alternatief wordt 2,37 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist de Ontlastingsbeek, Kleine beek, 

Woluwe en kleine Maalbeek. De bijkomende verharde 

oppervlakte is beperkt en gespreid over een grote zone, 

er wordt geen effect verwacht naar de aanvulling van het 

grondwater en weinig naar de hydrologie in het gebied. 

-1  0 

E3 In dit alternatief wordt 4,31 ha extra verhard. Dit 

alternatief kruist de Woluwe en Vuilbeek. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

-1 0 
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alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater en weinig naar de 

hydrologie in het gebied. 

 

 

E4 In dit alternatief wordt geen oppervlakte extra verhard. 

Dit alternatief kruist op verschillende plaatsen de 

Woluwe. De bijkomende verharde oppervlakte is beperkt 

en gespreid over een grote zone, er wordt geen effect 

verwacht naar de aanvulling van het grondwater en 

weinig naar de hydrologie in het gebied. 

0  0 

 
Haltes 
Tabel 16.3: Effectbepaling afstroming oppervlaktewa ter haltes 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Brandweer Verstedelijkte halte 0 

Heimbosch Randstedelijke halte 0 

Onysquare Verstedelijkte halte 0 

Houba Verstedelijkte halte 0 

Heizel Randstedelijke halte 0 

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Brandweer Verstedelijkte halte 
Heimbosch Randstedelijke halte 
Modelwijk Verstedelijkte halte 
Stadion Verstedelijkte halte 
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Houba Verstedelijkte halte 
Heizel Randstedelijke halte 

B: Heizel – VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

De Villegas Verstedelijkte halte 

Haneveld Verstedelijkte halte 

Hellebeek Verstedelijkte halte 

Warande Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied 

VTM Randstedelijke halte 

B2 Esplanade Randstedelijke halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte 

Bloemdallaan Verstedelijkte halte 

St-Annalaan Verstedelijkte halte 

Het Voor Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied 

VTM Randstedelijke halte 

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect.   0 

De Wand Randstedelijke halte 

Wannekouter Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Groendal  Verstedelijkte halte 

Streekbaan Verstedelijkte halte 

Vinkenlaan Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied 

VTM Randstedelijke halte 

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect.   0 

De Wand Randstedelijke halte 

Wannekouter Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 0 Zoveel mogelijk gebruik maken 0 
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Indringingsweg Verstedelijkte halte oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

van waterdoorlatende materialen. 

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied 

VTM Randstedelijke halte 

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect.   0 

De Wand Randstedelijke halte 

Versailles Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Beizegem Verstedelijkte halte 

Mariendal Randstedelijke Halte 

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied 

VTM Randstedelijke Halte 

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Ennepetal Verstedelijkte halte 0 

Vlierkens Randstedelijke Halte 0 

Heldenplein  Verstedelijkte halte 0 

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte 0 

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Ennepetal Verstedelijkte halte 

Vlierkens Randstedelijke Halte 

Heldenplein Verstedelijkte halte 

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte 

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Vlierkens Randstedelijke Halte 

Heldenplein Verstedelijkte halte 

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte 

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 
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D1 Cat Site Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Kerklaan Verstedelijkte halte 

Uplace Verstedelijkte halte 

E19 Halte in verkeersgebied 

Diegem Dorp Randstedelijke Halte 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte 

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Kerklaan Verstedelijkte halte 

Uplace Verstedelijkte halte 

E19 Halte in verkeersgebied 

Diegem Dorp Randstedelijke Halte 

Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport  Verstedelijkte halte 

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Heirbaan Randstedelijke Halte 

Boskantweg Verstedelijkte halte 

Stadion Verstedelijkte halte 

Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics  Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte 

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Heirbaan Randstedelijke Halte 

Batavia Randstedelijke Halte 

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte 

Post Randstedelijke Halte 
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Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte 

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Groenstraat Verstedelijkte halte 

Zeven Tommen Randstedelijke Halte 

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte 

Tramlaan Randstedelijke Halte 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect.   0 

Hippodroom Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Tervuren Randstedelijke Halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect.   0 

E2 Technics Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte 

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte 

Vlemincklaan Randstedelijke Halte 

Tramlaan Randstedelijke Halte 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect.   0 

Hippodroom Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Tervuren  Randstedelijke Halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect.   0 
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E3 Technics Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte 

Henneau Randstedelijke Halte 

Woluweveld Verstedelijkte halte 

N2 Randstedelijke Halte 

Woluwelaan Verstedelijkte halte 

UCL Verstedelijkte halte 

Kraainem M Verstedelijkte halte 

Kon.Astrid Verstedelijkte halte 

De Burbure Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect.   0 

L.Marcelis Verstedelijkte halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte 

Hippodroom Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Tervuren Randstedelijke Halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect.   0 

E4 Technics Randstedelijke Halte Er wordt 608 m² extra verhard. De extra verharde 

oppervlakte is beperkt en zal geen invloed hebben op 

de aanvulling en waterhuishouding in het gebied. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte 

Henneau Randstedelijke Halte 

Woluweveld Verstedelijkte halte 

N2 Randstedelijke Halte 

Woluwelaan Verstedelijkte halte 

Marcel Thiry Verstedelijkte halte 

Roodebeek M Verstedelijkte halte 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 262 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Weggevoerden Verstedelijkte halte 

Trammuseum Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect.   0 

Villa Delobar Verstedelijkte halte 

Madoux Verstedelijkte halte 

Drie Kleuren Verstedelijkte halte 

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte 

Vier Armen Halte in verkeersgebied 

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte 

Oppemstraat Verstedelijkte halte 

Tervuren Randstedelijke Halte 
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16.7.2 Overstromingen 

De gegevens met betrekking tot overstromingen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn afgeleid uit het milieueffectrapport van het ontwerp van 
Gewestelijk plan voor overstromingsbestrijding – regenwaterplan 2008-2011. Het betreft de kaarten met ‘schadegevallen aangegeven sinds 1999’ 
(voor overstromingen en overvloedige regenval) en ‘lokalisatie van de aangiften van overstromingen door particulieren’. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 16.4: Effectbepaling overstromingen tracés 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Er bevinden zich geen effectieve of potentiële 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé. Wel is er 

voor het gedeelte in het Brussels Gewest melding van 

schade door hevige regenval. Het tracé maakt echter 

gebruik van bestaande verharding waardoor er geen 

effect is. 

0 Voor variant a  zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

A2 Er bevinden zich geen effectieve of potentiële 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

0    

B: Heizel - VTM 

B1 B1 loopt door het potentieel overstromingsgevoelig 

gebied van de Tangebeek. 

0 Variant m en l lopen door het potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van de 

Tangebeek. 

  

B2 Er bevinden zich geen effectieve of potentiële 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé  

0 Variant m loopt door het potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van de 

Tangebeek.  

  

B3 B4 doorkruist een potentieel overstromingsgevoelig 

gebied. Het is niet direct gelieerd aan een bepaalde 

waterloop. 

0 Voor variant c is er geen effect.   
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alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

 

 

B4 B4 doorkruist een potentieel overstromingsgevoelig 

gebied. Het is niet direct gelieerd aan een bepaalde 

waterloop. 

0   

B5 Er bevinden zich geen effectieve of potentiële 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

0   

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 C1 loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de Zenne. C1 volgt 

bestaande infrastructuur over de Willebroeksevaart en 

Zenne, waardoor het effect beperkt negatief is. 

-1 Voor de varianten is er geen effect. De tramsporen kunnen verhoogd 

aangelegd worden waarbij water onder 

de sporen door kan. Het 

overstromingsgebied blijft zijn grootte 

behouden en er zijn geen obstakels 

waardoor het overstromingsgebied in 

twee gedeeld wordt. 

0 

C2 C2 loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de Zenne. C2 volgt 

bestaande infrastructuur over de Willebroeksevaart en 

Zenne, waardoor het effect beperkt negatief is. 

-1 

C3 C3 loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de Zenne. C3 volgt 

bestaande infrastructuur over de Willebroeksevaart en 

Zenne, waardoor het effect beperkt negatief is. 

-1  

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 D1 loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de Vondelgracht, de 

Trawool en de Woluwe. Indien de bedding licht verhoogd 

aangelegd wordt, zal het overstromingsgebied 

opgesplitst worden en bij  kleine overstromingen 

verkleind worden. 

-2 Variant c en d loopt door het potentieel en 

effectief overstromingsgevoelig gebied van de 

Vondelgracht en de Trawool. Varianten s, o, n 

en r lopen door potentieel overstromingsgevoelig 

gebied. 

De tramsporen kunnen verhoogd 

aangelegd worden waarbij water onder 

de sporen door kan. Het 

overstromingsgebied blijft zijn grootte 

behouden en er zijn geen obstakels 

waardoor het overstromingsgebied in 

twee gedeeld wordt. 

0 

D2 D2 loopt door het potentieel en effectief -2 Variant c en d loopt door het potentieel en 
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Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

overstromingsgevoelig gebied van de Vondelgracht, de 

Trawool en de Woluwe. Indien de bedding licht verhoogd 

aangelegd wordt, zal het overstromingsgebied 

opgesplitst worden en bij  kleine overstromingen 

verkleind worden. 

 

 

effectief overstromingsgevoelig gebied van de 

Vondelgracht en de Trawool. 

D3 D3 loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de Vondelgracht en 

de Trawool. Indien de bedding licht verhoogd aangelegd 

wordt, zal het overstromingsgebied opgesplitst worden 

en bij  kleine overstromingen verkleind worden. 

-1 Variant f loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de 

Vondelgracht en de Trawool. Voor variant h zijn 

er geen effecten. 

D4 D4 loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de Vondelgracht en 

de Trawool. Indien de bedding licht verhoogd aangelegd 

wordt, zal het overstromingsgebied opgesplitst worden 

en bij  kleine overstromingen verkleind worden. 

-1 Variant f loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de 

Vondelgracht en de Trawool. 

E: Brussels Airport - Tervuren 

E1 Dit tracé loopt door het potentieel overstromingsgebied 

van de Kleine Beek. 

0 Variant c loopt door het potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van de Maalbeek. 

Variant z en d lopen eveneens door potentieel 

overstromingsgevoelig gebied. 

  

E2 Dit tracé doorkruist het potentieel overstromingsgevoelig 

gebied van de Woluwe en het effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de Maalbeek. Indien 

de bedding licht verhoogd aangelegd wordt, zal het 

overstromingsgebied opgesplitst worden en bij kleine 

overstromingen verkleind worden. 

-1 Variant c loopt door het potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van de Maalbeek. 

Variant o loopt door het potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van de Woluwe. 

Variant z loopt eveneens door potentieel 

overstromingsgevoelig gebied. 

De tramsporen kunnen verhoogd 

aangelegd worden waarbij water onder 

de sporen door kan. Het 

overstromingsgebied blijft zijn grootte 

behouden en er zijn geen obstakels 

waardoor het overstromingsgebied in 

twee gedeeld wordt. 

0 
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E3 Dit tracé loopt door verschillende potentiële 

overstromingsgevoelige gebieden die niet specifiek 

toegeschreven kunnen worden aan een bepaalde 

waterloop. 

0 Variant o loopt door het potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van de Woluwe. 

Variant z loopt eveneens door potentieel 

overstromingsgevoelig gebied. 

  

E4 Dit tracé doorkruist het potentieel overstromingsgevoelig 

gebied van de Woluwe 

0 Variant o loopt door het potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van de Woluwe. 

  

 
Tabel 16.5: Effectbepaling overstromingen haltes 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Brandweer Verstedelijkte halte 
Heimbosch Randstedelijke halte 
Onysquare Verstedelijkte halte 
Houba Verstedelijkte halte 
Heizel Randstedelijke halte 

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Brandweer Verstedelijkte halte 
Heimbosch Randstedelijke halte 
Modelwijk Verstedelijkte halte 
Stadion Verstedelijkte halte 
Houba Verstedelijkte halte 
Heizel Randstedelijke halte 

B: Heizel – VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

De Villegas Verstedelijkte halte 

Haneveld Verstedelijkte halte 
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Hellebeek Verstedelijkte halte 

Warande Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt een P&R voorzien ter hoogte van De Tyras. 

Er situeren zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden in de directe 

omgeving van de halte. 

0   

VTM Randstedelijke halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

B2 Esplanade Randstedelijke halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte 

Bloemdallaan Verstedelijkte halte 

St-Annalaan Verstedelijkte halte 

Het Voor Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt een P&R voorzien ter hoogte van De Tyras. 

Er situeren zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden in de directe 

omgeving van de halte. 

0   

VTM Randstedelijke halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

De Wand Randstedelijke halte 

Wannekouter Verstedelijkte halte 

Groendal  Verstedelijkte halte 

Streekbaan Verstedelijkte halte 

Vinkenlaan Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt een P&R voorzien ter hoogte van De Tyras. 

Er situeren zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden in de directe 

0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

omgeving van de halte. 

VTM Randstedelijke halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

De Wand Randstedelijke halte 

Wannekouter Verstedelijkte halte 

Indringingsweg Verstedelijkte halte 

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt een P&R voorzien ter hoogte van De Tyras. 

Er situeren zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden in de directe 

omgeving van de halte. 

0   

VTM Randstedelijke halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

De Wand Randstedelijke halte 

Versailles Verstedelijkte halte 

Beizegem Verstedelijkte halte 

Mariendal Randstedelijke Halte 

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt een P&R voorzien ter hoogte van De Tyras. 

Er situeren zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden in de directe 

omgeving van de halte. 

0   

VTM Randstedelijke Halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte De halte is niet gelegen in effectief 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Ennepetal Verstedelijkte halte overstromingsgevoelig gebied 

Vlierkens Randstedelijke Halte 

Heldenplein  Verstedelijkte halte 

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte 

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Ennepetal Verstedelijkte halte 

Vlierkens Randstedelijke Halte 

Heldenplein Verstedelijkte halte 

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte 

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Vlierkens Randstedelijke Halte 

Heldenplein Verstedelijkte halte 

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte 

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Kerklaan Verstedelijkte halte 

Uplace Verstedelijkte halte 

E19 Halte in verkeersgebied Er wordt een P&R voorzien ter hoogte van E19. Er 

situeren zich geen effectieve overstromingsgevoelige 

gebieden in de directe omgeving van de halte. 

0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte 

D2 Cat Site Verstedelijkte halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Kerklaan Verstedelijkte halte 

Uplace Verstedelijkte halte 

E19 Halte in verkeersgebied Er wordt een P&R voorzien ter hoogte van E19. Er 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

situeren zich geen effectieve overstromingsgevoelige 

gebieden in de directe omgeving van de halte. 

Diegem Dorp Randstedelijke Halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport  Verstedelijkte halte 

D3 Cat Site Verstedelijkte halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Heirbaan Randstedelijke Halte 

Boskantweg Verstedelijkte halte 

Stadion Verstedelijkte halte 

Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics  Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte 

D4 Cat Site Verstedelijkte halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Heirbaan Randstedelijke Halte 

Batavia Randstedelijke Halte 

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte 

Post Randstedelijke Halte 

Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte 

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Groenstraat Verstedelijkte halte 

Zeven Tommen Randstedelijke Halte 

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte 

Tramlaan Randstedelijke Halte 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Ban-Eik Verstedelijkte halte 

Hippodroom Randstedelijke Halte 

Tervuren Randstedelijke Halte 

E2 Technics Randstedelijke Halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte 

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte 

Vlemincklaan Randstedelijke Halte 

Tramlaan Randstedelijke Halte 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte 

Hippodroom Randstedelijke Halte 

Tervuren  Randstedelijke Halte 

E3 Technics Randstedelijke Halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte 

Henneau Randstedelijke Halte 

Woluweveld Verstedelijkte halte 

N2 Randstedelijke Halte 

Woluwelaan Verstedelijkte halte 

UCL Verstedelijkte halte 

Kraainem M Verstedelijkte halte 

Kon.Astrid Verstedelijkte halte 

De Burbure Verstedelijkte halte 

L.Marcelis Verstedelijkte halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Hippodroom Randstedelijke Halte 

Tervuren Randstedelijke Halte 

E4 Technics Randstedelijke Halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte 

Henneau Randstedelijke Halte 

Woluweveld Verstedelijkte halte 

N2 Randstedelijke Halte 

Woluwelaan Verstedelijkte halte 

Marcel Thiry Verstedelijkte halte 

Roodebeek M Verstedelijkte halte 

Weggevoerden Verstedelijkte halte 

Trammuseum Verstedelijkte halte 

Villa Delobar Verstedelijkte halte 

Madoux Verstedelijkte halte 

Drie Kleuren Verstedelijkte halte 

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte 

Vier Armen Halte in verkeersgebied Er wordt een P&R voorzien ter hoogte van Vier Armen. 

Er situeren zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden in de directe 

omgeving van de halte. 

0   

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte De halte is niet gelegen in effectief 

overstromingsgevoelig gebied 

0   

Oppemstraat Verstedelijkte halte 

Tervuren Randstedelijke Halte 
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16.7.3 Grondwater 

In tabel 16.6 zijn de effecten beschreven voor grondwater. Wanneer ondergrondse constructies verwacht worden, zal er in de aanlegfase mogelijk 
bemaling noodzakelijk zijn. Dit kan leiden tot een wijziging van de grondwaterstand, al dan niet tijdelijk. Het effect is beperkt negatief. Bij de 
milderende maatregelen is aangegeven dat in het project-MER en in de ontwerpfase detailberekeningen moeten gemaakt worden om het effect te 
kunnen bepalen en om, indien noodzakelijk, milderende maatregelen op te leggen. Het is niet mogelijk om nu al een inschatting te maken van het 
effect na milderende maatregelen omdat dit volledig afhangt van de berekeningen van het effect. Er wordt daarom geen score gegeven voor de 
‘beoordeling na MM’. Indien kwetsbare gebieden (beschermingszones van grondwaterwinningen) in de omgeving aanwezig zijn, is dit eveneens 
aangegeven. Bij de milderende maatregelen wordt aangegeven hoe hiermee moet omgegaan worden. In deze fase van het plan is het nog niet 
mogelijk om detailberekeningen uit te voeren en kan dus ook niet bepaald worden tot waar er mogelijk effecten zullen zijn naar het grondwater.  
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 16.6: Effectbepaling grondwater tracés 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Er worden geen ondergrondse constructies voorzien. 0 Er worden geen ondergrondse constructies 

voorzien. 

  

A2   

B: Heizel - VTM 

B1 Er wordt een tunnel voorzien onder de A12 in 

Strombeek-Bever 

-1 Er worden geen ondergrondse constructies 

voorzien. 

  

B2 Er worden geen ondergrondse constructies voorzien. 0   

B3 Er wordt een tunnel voorzien onder de R0 en er wordt 

gebruik gemaakt van de bestaande tunnel onder het 

park van het koninklijk domein. 

-1   

B4   

B5   

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Er worden geen ondergrondse constructies voorzien. 0 Er worden geen ondergrondse constructies 

voorzien. 

  

C2   

C3    
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Er wordt een tunnel voorzien onder de A201 en de 

spoorweg ter hoogte van Vilvoorde. De tunnel onder de 

A201 is gelegen op circa 2,2 km van de beschermzone II 

van de drinkwaterwinning te Zaventem (Vivaqua). 

-1 Er wordt een tunnel voorzien onder de spoorweg 

ter hoogte van Vilvoorde (variant c). Ook in 

variant n is een tunnel voorzien onder de 

spoorweg in Diegem. 

In het project-MER dient het effect op 

het grondwater in detail onderzocht te 

worden. Specifiek met betrekking tot de 

ondergrondse constructie onder de 

A201 mag er geen effect optreden van 

de bemaling op de beschermingszone 

van de drinkwaterwinning. 

-1 

D2 Er wordt een tunnel voorzien onder de R0 en de 

spoorweg ter hoogte van Vilvoorde. De tunnel onder de 

R0 is gelegen op circa 2,7 km van de beschermzone II 

van de drinkwaterwinning te Zaventem (Vivaqua). 

-1 Er wordt een tunnel voorzien onder de spoorweg 

ter hoogte van Vilvoorde (variant c). 

In het project-MER dient het effect op 

het grondwater in detail onderzocht te 

worden. Specifiek met betrekking tot de 

ondergrondse constructie onder de R0 

mag er geen effect optreden van de 

bemaling op de beschermingszone van 

de drinkwaterwinning. 

-1 

D3 Er wordt een tunnel voorzien onder de E19 en de 

spoorweg ter hoogte van Vilvoorde. 

-1 Er wordt een tunnel voorzien onder de spoorweg 

ter hoogte van Vilvoorde (variant f). 

  

D4 Er wordt een tunnel voorzien onder de spoorweg ter 

hoogte van Vilvoorde. 

-1   

E: Brussels Airport - Tervuren 

E1 Er wordt één tunnel voorzien voor de onderdoorgang 

onder de spoorweg. De tunnel is gelegen op circa 1,3 

km van de beschermzone II van de drinkwaterwinning te 

Zaventem (Vivaqua). 

-1  In het project-MER dient het effect op 

het grondwater in detail onderzocht te 

worden. Specifiek met betrekking tot de 

ondergrondse constructie mag er geen 

effect optreden van de bemaling op de 

beschermingszone van de 

drinkwaterwinning. 

-1 

E2 Er wordt een tunnel voorzien onder de E40. De tunnel is 

gelegen op circa 0,7 km van de beschermzone II van de 

-1  In het project-MER dient het effect op 

het grondwater in detail onderzocht te 

-1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

drinkwaterwinning te Zaventem (Vivaqua). worden. Specifiek met betrekking tot de 

ondergrondse constructie onder de E40 

mag er geen effect optreden van de 

bemaling op de beschermingszone van 

de drinkwaterwinning. 

E3 Er wordt een tunnel voorzien onder de A201. De tunnel 

onder de A201 is gelegen op circa 2,2 km van de 

beschermzone II van de drinkwaterwinning te Zaventem 

(Vivaqua). 

-1  In het project-MER dient het effect op 

het grondwater in detail onderzocht te 

worden. Specifiek met betrekking tot de 

ondergrondse constructie onder de 

A201 mag er geen effect optreden van 

de bemaling op de beschermingszone 

van de drinkwaterwinning. 

-1 

E4 Er wordt een tunnel voorzien onder de A201. De tunnel 

onder de A201 is gelegen op circa 2,2 km van de 

beschermzone II van de drinkwaterwinning te Zaventem 

(Vivaqua). 

-1  In het project-MER dient het effect op 

het grondwater in detail onderzocht te 

worden. Specifiek met betrekking tot de 

ondergrondse constructie onder de 

A201 mag er geen effect optreden van 

de bemaling op de beschermingszone 

van de drinkwaterwinning. 

-1 
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16.8 Cumulatieve effecten bij ontwikkeling van de 4  Vlaams-Brabantse tramlijnen 

Cumulatieve effecten zijn mogelijk in de zone waar P1 (Boom – Brussel) en P4 (Jette- 
Tervuren) elkaar kruisen of samenlopen. Er zijn geen overstromingsrisico’s vastgesteld 
in de zones waar deze lijnen elkaar kunnen beïnvloeden. Voor de discipline Water zijn 
geen cumulatieve effecten te verwachten. 
 
Cumulatieve effecten zijn ook mogelijk in de zone waar P3 (Heist-op-den-Berg – 
Brussel) en P4 elkaar kruisen of samenlopen. Op verschillende plaatsen lopen 
alternatieven over hetzelfde tracé. Dit veroorzaakt geen cumulatieve effecten voor de 
discipline Water. Alternatief D2 en D1 (beide langs de Woluwe) van lijn P4 kruisen 
alternatief A2 van P3 (gaat over de Woluwe). In dit punt situeert zich effectief 
overstromingsgevoelig gebied. Indien deze alternatieven uitgevoerd worden, zal het 
overstromingsgebied in 4 delen opgesplitst worden. Hierdoor ontstaat een (relevant) 
negatief effect. Indien rekening gehouden wordt met de milderende maatregel dat het 
tracé verhoogd aangelegd wordt zodat het overstromingswater vrij kan stromen, is het 
effect neutraal. 
 

16.9 Ontwikkelingsscenario’s 

Voor de discipline water zijn er geen effecten te verwachten met betrekking tot de 
ontwikkelingsscenario’s. 
 

16.10 Randvoorwaarden/aanbevelingen voor volgende p rojectfases 

Hieronder worden niet-limitatief een aantal aanbevelingen opgelijst waar in het 
vervolgtraject extra aandacht dient aan besteed te worden. 
• De voorkeur wordt gegeven aan ruime overgangen over waterlopen. Dit om te 

vermijden dat het gabariet van de waterloop zou verkleinen (met mogelijks een 
wijziging van het waterpeil tot gevolg). Daarnaast wordt op die manier ook vermeden 
dat er mogelijke effecten zijn aan de structuurkwaliteit van de waterloop. 

• Ruime overgangen over valleigebieden, zeker als deze effectief 
overstromingsgebied behelzen. Hierdoor (zie ook milderende maatregelen) wordt 
vermeden dat het totale overstromingsgebied in verschillende delen gesplitst wordt 
en er geen goede en voldoende grote verbinding is tussen beide. Dit kan als gevolg 
hebben dat het overstromingsgebied zich zal verplaatsen. Door het uitvoeren van 
deze aanbeveling wordt geanticipeerd op mogelijke gevolgen van 
klimaatverandering. 

• Bij het kruisen van waterlopen is het aangewezen om in reeds in de ontwerpfase 
contact te hebben met de waterloopbeheerders. 

• Indien zou blijken dat er toch een vermindering is van het volume in het 
overstromingsgebied door de aanleg van de tram, dient als een RUP noodzakelijk 
is, al een extra zone voor overstromingen ter compensatie afgebakend te worden.   

• Voor de P&R en andere parkings dient voldaan te worden aan de 
stedenbouwkundige verordening. Het betreft eventueel bufferbekkens, 
infiltratievoorzieningen. Er kan ook gewerkt worden met waterdoorlatende 
materialen. 
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16.11 Leemten in de kennis 

Er zijn momenteel niet voldoende gegevens beschikbaar om een uitspraak te doen over 
het effect van ondergrondse constructies op grondwater. Het betreft afmetingen, ligging, 
diepte, gebruikte methodes,… In ontwerpfase en later in het project-MER zullen deze 
gegevens wel beschikbaar zijn en kunnen berekeningen gemaakt worden om de 
(tijdelijke) wijziging van de waterstand te bepalen. Bij de milderende maatregelen wordt 
telkens aangegeven dat dit dient onderzocht te worden in het project-MER 
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17 DISCIPLINE GELUID EN TRILLINGEN  

Figuur 17.1 Meetpunten geluid 
Bijlage 17.1 Geluidscontourkaarten en modelleringsresultaten 
 

17.1 Afbakening van het studiegebied 

17.1.1 Geluid 

Het studiegebied voor de discipline Geluid wordt bepaald door de afstand van het tracé 
waarbinnen verstoring door geluid, afkomstig door exploitatie van de tramlijn mogelijk is. 
Als ondergrens wordt hiervoor de Lnight 50 dB(A) gebruikt. Door de beperkte intensiteiten 
gedurende de nachtperiode zal de Lday  van 50 dB(A) eveneens gebruikt worden om het 
studiegebied te bepalen. Het studiegebied kan dan ook als zone beschouwd worden 
waarbinnen Lday en Lnight groter zijn dan 50 dB(A).  
 
Specifieke aandacht gaat naar de omgeving van het plangebied. Daarnaast wordt het 
geluid van het verkeer van de belangrijke wegen eveneens mee in overweging 
genomen. Het studiegebied omvat daarom naast het plangebied eveneens de wegen 
waar wijzigingen in verkeersintensiteiten verwacht worden. 
 

Indien er relevante kwetsbare natuurgebieden in de omgeving van het plangebied zijn, 
wordt het studiegebied uitgebreid tot dit gebied. 
 

17.1.2 Trillingen 

Het studiegebied voor de discipline trillingen wordt bepaald door de afstand van het 
tracé waarbinnen verstoring door trillingen, afkomstig door exploitatie van de tramlijn 
mogelijk is. Indien de afstand tot de dichtstbijzijnde woning groter is dan 110 meter (voor 
spoorverkeer) ligt het trillingsniveau in de meeste gevallen beneden de 
gevoeligheidsdrempel voor trillingen bij de mens en er bijgevolg geen relevante effecten 
zullen optreden (MER: Richtlijnenboek discipline geluid en trillingen).  
 

17.2 Beschrijving van de referentiesituatie 

17.2.1 Normen 

Geluid 
De milieukwaliteitsnormen voor geluid zijn gebaseerd op de bestemming van het 
gebied. In tabel 17.1 is een overzicht weergegeven van de gewestplanbestemming. 
 
Tabel 17.1 Richtwaarden in dB(A) in open lucht 

 

 

GEBIED 

RICHTWAARDEN IN dB(A) IN OPEN LUCHT 

OVERDAG  

07.00-19.00 uur 

AVOND 

19.00-22.00 uur 

NACHT 

22.00-07.00 uur 

1° Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsre creatie. 40 35 30 

2° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500  m gelegen 

van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van ge bieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen 

50 45 45 
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3° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500  m gelegen 

van gebieden voor ambachtelijke bedrijven en kleine en middelgrote 

ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van 

ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

50 45 40 

4° Woongebieden 45 40 35 

5° Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, geb ieden voor 

gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 

ontginningsgebieden tijdens de ontginning 

5Bis  Agrrisch gebied  

60 

 

 

45  

55 

 

 

40 

55 

 

 

35 

6° Recreatiegebieden, uitgezonderd gebieden voor ve rblijfsrecreatie 50 45 40 

7° Alle andere gebieden, uitgezonderd: bufferzones,  militaire 

domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden 

worden vastgelegd 

45 40 35 

8° Bufferzones 

 

9° Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500  m gelegen 

van voor grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens de 

ontginning 

55 

 

 

55 

 

50 

 

 

50 

50 

 

 

45 

 
Voor de toetsing volgens Vlarem II zijn woningen op minder dan 200 m afstand van een 
hinderlijke inrichting van belang.  
 
Er is tot op heden geen bindende Vlaamse regelgeving in verband met spoor- of  
wegverkeers geluid. Tot kort werd voor weg- en spoorverkeer een evaluatie uitgevoerd 
o.b.v. het ontwerp-KB uit 1991 van het (federale) Ministerie van Volksgezondheid en 
Leef-milieu.  
 
Hierin worden richtwaarden voorgesteld m.b.t. het specifiek geluid van wegverkeer. Het 
doel van deze richtwaarden is de bevolking een voldoeninggevend akoestisch leefmilieu 
te geven. Deze richtwaarden hebben, zoals in de meeste Europese landen, betrekking 
op het A-gewogen equivalent geluidsdrukniveau LAeq,T.  
 
Momenteel is er een consensus tekst ter beschikking met vermelding van te hanteren 
richtwaarden voor weg- en spoorverkeer. Het betreft de discussienota 19/09/2008 met 
de gedifferentieerde referentiewaarden.  
 
De principiële referentiewaarden voor nieuwe situaties bedragen: 
 

• Lden= 55 dB 
• Lnight = 45 dB 

 
De principiële referentiewaarden voor bestaande situaties bedragen: 
 

• Lden= 65dB 
• Lnight = 55 dB 
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Lden (Day-Evening-Night) is het gewogen energetisch gemiddelde geluidsniveau van de 
dag-, avond- en nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus verhoogd worden 
met resp. 5 en 10 dB(A). Lnight is het gemiddelde geluidsniveau van alle nachtperioden 
(23.00 tot 7.00) over een jaar. 
 
In de consensustekst is opgenomen dat gezien de minder hinderlijke aard van 
spoorverkeerslawaai het wenselijk is om bij de differentiatie rekening te houden met het 
brontype. Zo is het aantal gehinderde door wegverkeersgeluid bij een niveau gelijk aan 
de principiële referentiewaarde in een nieuwe situatie (Lden = 55) gelijk aan 18 %. Voor 
spoorverkeergeluid wordt deze 18% gehinderden pas bereikt bij een niveau gelijk aan 
Lden= 62 dB en een Lnight van 52 dB. 
 
Uit de dosis effectrelaties, die worden aanbevolen door de Europese Work Group Health 
and Socio-Economic Aspects (WGHSEA), inzake de effectiviteit van lawaaibeperkende 
maatregelen is een versoepeling van 7 dB dan ook een aanvaardbare correctie, zowel 
op de waarden Lden als op de Lnight (richtlijnenboek geluid en trillingen).  
 

 
Illustratie 17.1 Relatie ernstig gestoorden tov gel uidsdosis(Lden)  

 
Bovenstaande illustratie is hoofdzakelijk nuttig voor continue geluiden echter voor weg-
en spoorverkeer zijn andere parameters aangewezen. 
 
In het richtlijnenboek geluid wordt er eveneens een extra versoepeling voorgesteld van 
5 dB op de referentiewaarden bij spoorwegen. Deze 5 dB is om de doelstellingen in het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) om het spoorverkeer te bevorderen door 
ondermeer de snelheid en het aanbod te verhogen mogelijk te maken. Zoals 
opgenomen in het richtlijnenboek geluid en trillingen kan er dan ook best een 
gedifferentieerde referentiewaarde bij nieuwe sporen van 67 (Lden) en 57 (Lnight) 
gehanteerd worden. Bij bestaande spoorwegen dient een gedifferentieerde waarde van 
73 (Lden) en 63 (Lnight) gebruikt te worden. 
 
Het voorstel van toetsingskader voor weg- en spoorwegverkeer kan als volgt worden 
samengevat 
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Tabel 17.2 Toetsingskader voor weg- en spoorwegverk eer 

Type infrastructuur Situatie Lden 

dB(A) 

Lnight 

dB(A) 

Wegverkeer langs hoofd- 

en primaire wegen 

Nieuwe woonontwikkeling 55 45 

Nieuwe wegen langs bestaande bewoning 60 50 

Bestaande wegen langs bestaande bewoning 70 60 

spoorverkeer 

Nieuwe woonontwikkeling 62 52 

Nieuwe spoorwegen langs bestaande bewoning 67 57 

Bestaande spoorwegen langs bestaande bewoning 73 63 

 
Daarnaast word er nog een versoepeling voorzien van 3 dB indien de intensiteiten onder 
de 30.000 bewegingen (ca. 80/dag) ligt. Echter zal deze volgens de huidige gegevens 
een hogere intensiteit kennen waardoor deze versoepeling niet in aanmerking zal 
komen. 
 
Brussels gewest 
Onderstaand worden de richtwaarden van het Brussels gewest weergegeven.  
 

Tabel 17.3 Richtwaarden voor de geluidshinder van e en nieuwe tramlijn - nov. 2010 

Buitenkant van de gebouwen 

Lsp tram 

gebruik en aard van de lokalen Ld(07h-19h)
1
 Le (19h-23h)

 1
 

Ln (23h-07h)
 

1
 Lden

1
 

ainstellingen voor gezondheidszorg, verzorging en 

sociale actie 63b dB(A)
2
 62 dB(A) 59 dB(A) 66,5 dB(A) 

onderwijsinstellingen (met uitsluiting van 

lawaaierige werkplaatsen en sportlokalen) 63b dB(A)  

woningen gelegen in een gebied met bestaande 

matige geluidshinder 63b dB(A) 62b dB(A) 59 dB(A) 66,5 dB(A) 

andere woningen 68 dB(A) 67 dB(A) 64 dB(A) 71,5 dB(A) 

lokalen met kantoorfunctie in een gebied met 

bestaande matige geluidshinder 68 dB(A) 

 
Deze waarden liggen 3 dB(A) hoger dan deze die men zou meten in open veld of tegen 
de gevel in het vlak van een open venster, bij gelijke verkeersomstandigheden, op een 
vergelijkbare plaats. Met dit verschil moet zeker rekening worden gehouden wanneer 
vergelijkingen worden gemaakt met andere wetgevingen die zich baseren op maximaal 
toelaatbare geluidsniveaus in open veld of gemeten voor openstaande ramen. 

 
Voor zalen waar zieken worden verzorgd of verblijven, wordt dit niveau verlaagd tot 60 
dB(A). 

 
 
Trillingen 
In België bestaat maar 1 norm (NBN ENV 28041) i.v.m. trillingen. Het betreft een 
beschrijving van de methode om trillingshinder te meten. Hierin wordt geen enkel 
criterium of eis gesteld.  
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De Duitse norm DIN 4150 bepaalt drie verschillende drempelwaarden voor drie 
verschillende gebouwen.  
 
In onderstaande illustratie wordt een beeld weergegeven van de drempelwaarden. 

 
 
Wat de trillingen betreft, stellen het Gewest en de MIVB voor om voor de tram en de 
metro de waarden te gebruiken die in de norm DIN 4150-2 gehanteerd worden voor de 
uitbreidingen en vernieuwingen van lijnen. De gebruikte versie is die van 1999. Voor de 
beoordeling wordt er een beroep gedaan op een factor KB, berekend op basis van de 
oscillatiesnelheid die vergeleken wordt met bepaalde richtwaarden A (Au, Ao en Ar), 
gegeven in functie van de periode (dag 06-22u/nacht 22-6u) en de plaats van invloed. 
 
Bovenstaande waarden worden niet gebruikt in de effectbeoordeling maar worden 
informatief meegegeven. De beoordeling in het Brussels gewest zal conform de 
Vlaamse wetgeving uitgevoerd worden. 
 

17.2.2 Bestaande toestand 

Geluid 
In onderstaan de illustratie wordt een overzicht gegeven van de opgemaakte 
geluidskaarten 'inzake de evaluatie en beheersing van omgevingslawaai (richtlijn 
omgevingslawaai)'.  
 
Er zijn geluidskaarten opgemaakt voor wegen met meer dan 6 miljoen voertuigen per 
jaar en aanvullende wegen en van het geluidsniveau zowel van Lden als van Lnight. Dit is 
eveneens uitgevoerd voor spoorlijnen met meer dan 60 000 treinen per jaar. Lden (Day-
Evening-Night) is het gewogen energetisch gemiddelde geluidsniveau van de dag-, 
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avond- en nachtwaarden waarbij de avond- en nachtniveaus verhoogd worden met 
resp. 5 en 10 dB(A). Lnight is het gemiddelde geluidsniveau van alle nachtperioden 
(23.00 tot 7.00) over een jaar. 

 
Illustratie 17.2 Strategische geluidbelastingskaart  Lden  volgens RL 2002/49/EG voor wegen met 

meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar en aanvullen de wegen 
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Illustratie 17.3 Strategische geluidbelastingskaart  Lnight   volgens RL 2002/49/EG voor wegen met 

meer dan 6 miljoen voertuigen per jaar en aanvullen de wegen 

 
Het plangebied is gelegen tussen Jette en Tervuren rondom het hoofdstedlijk gewest 
van Brussel. Ter hoogte van deze weg komen geluidsniveaus voor die groter zijn dan 75 
dB (Lden). Uit bovenstaande kaarten kan opgemaakt worden dat de huidige 
geluidsniveaus afhankelijk van de situatie tot een aanzienlijke afstand merkbaar zijn.  
 
De belangrijkste knooppunten met hoge geluidsbelasting zijn de verkeersknooppunten 
ter hoogte van Meise (A12), Machelen (E19) en Zaventem (E40). Uit bovenstaande 
kaarten kan opgemaakt worden dat het achtergrondgeluid sterk beïnvloed wordt door de 
ring rond Brussel en zijn aantakkende hoofdwegen.  
 
De referentiesituatie zal bij en relevante impact op de geplande situatie gemodelleerd  
Naast geluidsbelasting door wegverkeer is er eveneens een geluidsbelasting aanwezig 
ten gevolge van spoorverkeer in het studiegebed. In onderstaande illustraties wordt een 
overzicht gegeven van de geluidsbelasting afkomstig van de spoorlijnen Brussel-
Antwerpen en Brussel-Leuven.  
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Illustratie 17.4 Strategische geluidbelastingskaart  Lden  voor spoorlijnen met meer dan 60 000 

treinen per jaar volgens RL 2002/49/EG 

 

 
Illustratie 17.5 Strategische geluidbelastingskaart  Lnight  voor spoorlijnen met meer dan 60 000 

treinen per jaar volgens RL 2002/49/EG 
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Uit Strategische geluidbelastingskaart voor spoorlijnen zijn er twee spoorlijnen die in het 
plangebied zijn gelegen die een belangrijk aandeel in het achtergrondgeluid vormen. 
Het betreft hier de spoorlijnen Brussel-Antwerpen en Brussel-Leuven.  
 
Naast de aangehaalde geluidsbelastingen door spoor- en wegverkeer kent het gebied 
een extra geluidsbelasting door het vliegverkeer. Onderstaande illustraties geven dan 
ook een beeld van de geluidsbelasting ten gevolge van het vliegverkeer.  
 

 

 
Illustratie 17.6 Strategische geluidbelastingskaart  voor Vliegverkeer volgens RL 2002/49/EG 
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Ter hoogte van het plangebied in de verschillende Noordoostelijke rand en de Brusselse 
gemeenten is een duidelijke invloed merkbaar ten gevolge van het vliegverkeer.  
 
Het departement LNE van de Vlaamse overheid beheert 9 meetstations rond de 
luchthaven Brussels Airport. In figuur 17.1 wordt een overzicht weergegeven van de 
meetpunten. De meetpunten Koningslo, Diegem en Wezembeek-Oppem zijn in het 
plangebied gelegen. In onderstaande tabel wordt voor 2011 een overzicht gegeven van 
enkele parameters. 
 
Tabel 17.4 Dagindeling volgens EU-richtlijn (dB (A) ) 

Meetpunt Lday Levening Lnight Lden 

NMT 40 Koningslo 54,6 51,8 48,2 56,5 

NMT 42-2 Diegem 65,7 63,8 59,0 67,6 

NMT 46-2 Wezembeek-

Oppem 

57,3 56,5 51,1 59,7 

 
In het Brusselse gewest zorgen 17 meetstations voor een ononderbroken bewaking van 
de geluidsniveaus in de open lucht waaraan de bevolking is blootgesteld. In figuur 17.1 
wordt een overzicht weergegeven van de meetpunten. Meetpunt LKN_Wann is in het 
plangebied gelegen. 
 
In onderstaande tabel zijn enkele specifieke parameters weergegeven die in 2011 
geregistreerd zijn in de verschillende meetpunten.  
 
Tabel 17.5 Geluidsniveaus 2011 meetpunten BIM (dB ( A)) 

 LA95 LAEQ 

 7-19 19-23 23-7 7-19 19-23 23-7 

GAN-Expo 44,2 43,5 40,3 67,8 65,5 61,6 

LKN_Houb 55,0 53,0 42,1 70,2 69,6 66,1 

LKN_Wann 42,5 41,2 36,9 54,7 51,5 49,0 

NOH_Nosp 44,5 42,2 39,7 68,6 56,8 57,4 

HRN-Cort 45,1 43,3 39,1 62,1 61,3 58,2 

EVE_Moss 42,3 40,4 35,0 55,7 54,2 51,5 

WSL_Gull 60,5 58,5 48,6 66,1 64,0 60,3 

WSL_Idea 46,8 43,9 36,2 56,6 55,3 50,8 

WSP_Corn 40,0 37,6 32,7 58,4 55,6 52,3 

AUD_Wavr 55,0 50,9 36,8 70,6 68,6 64,7 

AUD_E411 67,6 63,6 43,6 77,5 75,5 72,1 

ETT_Nouv 44,7 43,2 37,5 66,9 66,4 65,0 

STG_Telll 46,0 43,8 36,7 56,0 54,3 50,8 

SCH-Rood 43,2 41,1 36,2 54,0 51,8 49,3 

BXL_Houb 45,8 45,0 40,0 54,1 54,0 49,8 

BSA PAUW 41,7 40,4 36,5 52,7 51,4 49,2 
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In onderstaande illustraties is een overzicht gegeven van het geluidskadaster 
opgemaakt voor het spoor- en wegverkeer in het Brusselse gewest. 
 

 
Illustratie 17.7 Geluidskadaster van het wegverkeer  2006 – indicator l den (Bron : Acouphen, 2009 

voor Leefmilieu Brussel) 
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Illustratie 17.8 Geluidskadaster van het spoorwegverkeer 2006 – Indi cator L den  ((Bron : Acouphen, 2009 

voor Leefmilieu Brussel) 
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Voor Brussel hoofdstedelijk gewest is eveneens een geluidsbealstingskaart opgemaakt 
van het vervoer over de weg en het spoor, in de lucht, trams en metro. Aan de hand van 
deze kaart kan een beeld gevormd worden van de algemene geluidsbelasting in het 
gebied. 
 

 
Illustratie 17.9 Multiblootstellingskaart 2006 – In dicator Lden  (Bron :Leefmilieu Brussel) 

 
Trillingen 
Trillingsmetingen worden niet voorzien. De afstand tot de dichtstbijzijnde woningen of 
gevoelige receptoren zal bij vastlegging van de tracés in beeld gebracht worden. 
 

17.3 Methodologie effectvoorspelling 

17.3.1 Geluid 

De verschillende tracéalternatieven worden afgewogen op basis van berekeningen van 
Lden, LDay en indien nodig Lnight. Op basis van SRM II en op basis van emissiegegevens, 
toekomstige tramintensiteiten en snelheden worden op verschillende afstanden de 
geluidsniveaus berekend. Voor de nieuwe tramlijn wordt (overeenkomstig de 
Nederlandse Standaard Rekenmethode II) een railvoertuigcategorie gekozen die qua 
type aandrijving en wiel-remsysteem het best overeenstemt met het tramtype. 
 
Voor de relevante zones van het gehele Plan wordt het Lden, LDay en indien relevant het 
Lnight berekend op een hoogte van 4m. Deze worden op kaart als contouren 
weergegeven. De geluidsimulaties worden voor de verschillende tracés bepaald. De 
discipline geluid heeft echter voornamelijk de bedoeling informatie aan te leveren naar 
de receptordisciplines die dan de uiteindelijke afweging maken. 
 
Het doel van de effectbepaling zal zijn om voor de verschillende tracés een overzicht te 
krijgen van de milieu-impact. In deze plan-MER worden geen individuele woningen 
beoordeeld. Hiervoor wordt verwezen naar de project-MER. 
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De concrete ligging van de tramhaltes wordt niet in de contourkaarten meegenomen. De 
mogelijke impact van haltes zal, indien relevant, kwalitatief behandeld worden voor 
concrete situaties.  
 

17.3.2 Trillingen 

Zoals dat ook het geval is voor geluidsverstoring, wordt trillingshinder voor de 
strategische afweging van de tracéalternatieven enkel bestudeerd tijdens de 
exploitatiefase. 
 
De trillingsbelasting van de tramlijnen tijdens de exploitatie is afhankelijk van het type, 
het aantal ritten (intensiteit) per beoordelingsperiode (dag en nacht), de 
passagesnelheid op het tracé en de spooroplegging. Deze factoren zullen echter weinig 
verschillen voor de verschillende tracéalternatieven zodat de strategische afweging van 
alternatieven voor deze effectgroep gebaseerd wordt op de aanwezigheid van 
trillingsgevoelige plaatsen.  
 
Hierbij wordt gekeken naar de nabijheid van: 

• woningen op korte afstand van de traminfrastructuur 
• beschermde monumenten 

 
Exacte trillingensbepalingen zijn niet relevant op planniveau gezien de impact ervan vrij 
goed te milderen is en de invloedssfeer beperkt blijft. In het project-MER zal dit aspect 
wel besproken worden.  
 
Er zullen wel enkel trillingswaarden worden gegeven voor enkele afstanden vanaf de as 
van de infrastructuur tot trillingsgevoelige structuren. 
 

17.4 Effectuitdrukking  

17.4.1 Geluid 

Het effect van de nieuwe spoorinfrastructuur zal worden afgewogen op basis van het 
berekende specifiek geluid met behulp van de contourkaarten. Op die manier kunnen de 
verschillende tracés vergeleken worden ten opzicht van elkaar. In het kader van deze 
Plan-MER zijn geen metingen voorzien zodat het bestaande omgevingsgeluid niet 
gekend is. Voor het aspect “verstoring” werden de berekende geluidsniveaus van de 
verschillende tracés overgedragen naar respectievelijk de disciplines Mens en Fauna en 
Flora. 
 

17.4.2 Trillingen 

Mogelijke kans op schade of hinder van trillingen ter hoogte van de ontvanger.  
 
  



 
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 292 - 23 augustus 2013 

 

17.5 Beoordelingskader 

17.5.1 Geluid 

De gebruikte criteria voor de evaluatie van de effecten zijn enerzijds de geldende 
wetgeving en anderzijds de gevolgen voor mens en fauna. Voor deze laatste twee 
worden de berekende geluidsniveaus overgedragen naar respectievelijk de disciplines 
Mens en Fauna en Flora. 
 
Voor geluid afkomstig van weg- en spoorverkeer bestaat er geen specifieke wetgeving. 
Er zijn wel ontwerpteksten gemaakt waarin richtwaarden voor geluid afkomstig van weg- 
en spoorverkeer zijn opgenomen. Hier wordt er dus verwezen naar de reeds vermelde 
consensustekst met “gedifferentieerde referentiewaarde”  (zie ook de gegeven tabel in 
paragraaf 16.3.1).  
 
Met behulp van de contourkaarten kan er nagegaan worden voor welke zones deze 
referentiewaarden overschreden worden. Op die manier kunnen de verschillende tracés 
met elkaar vergeleken worden. 
 
Aangezien er in het kader van deze Plan-MER geen geluidsmetingen voorzien zijn, is 
het bestaande omgevingsgeluid op de meeste plaatsen niet gekend. Het is derhalve niet 
mogelijk om systematisch na te gaan wat de invloed van de nieuwe spoorinfrastructuur 
zal zijn. Op deze plaatsen waar er wel gegevens voorhanden zijn met betrekking tot het 
bestaande omgevingsgeluid (strategische geluidskaarten, meetstations overheid, 
overige beschikbare gegevens) kan er wel een inschatting gemaakt worden van de 
impact op het omgevingsgeluid. Voor deze situaties kan het volgend beoordelingskader 
gehanteerd worden in functie van de toe – of afname van het omgevingsgeluid. 
 
Een verhoging of verlaging van geluidsniveau met een verschil kleiner dan 1 dB wordt 
als neutraal beschouwd. Vanaf een toename van het omgevingsgeluid met 3 dB(A) of 
meer is er sprake van een significant effect. Tabel 17.6 geeft een overzicht van het 
beoordelingskader. 
 
Tabel 17.6 Beoordelingskader discipline geluid 

Beoordeling Waardering Verandering geluidsniveau 

+3 significant positief effect Geluidsniveau verlaging (>6dB) 

+2 (relevant ) positief effect 

 

Geluidsniveau verlaging (> 3dB) 

+1 weinig/matig/ beperkt positief effect Geluidsniveau verlaging (> 1dB) 

0 geen of verwaarloosbaar effect 

 

Geen wijziging (minder dan 1 dB verschil) 

-1 weinig/matig/ beperkt negatief effect Geluidsniveau verhoging (> 1dB) 

-2 (relevant) negatief effect Geluidsniveau verhoging (> 3dB) 

-3 significant negatief effect Geluidsniveau verhoging (> 6dB) 

 
Deze benadering komt overeen met de “tussenscore” voor het significantiekader voor 
industriegeluid zoals vermeld in het Richtlijnenboek voor MER’s. 
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17.5.2 Trillingen 

Voor de beoordeling van trillingshinder, wordt gefocust op de exploitatiefase. Er wordt 
rekening gehouden met de Duitse normering DIN 4150 waarin grenswaarden worden 
gegeven om trillingshinder naar personen in gebouwen te vermijden en om structurele 
schade aan gebouwen te vermijden. 
 
De grens voor menselijke waarnemingen ligt op 0,1 mm/s, terwijl ( volgens norm DIN 
4150) zeer gevoelige, oude gebouwen structurele schade kan oplopen vanaf 3 mm/s en 
woningen vanaf 5 mm/s (in beide gevallen bij een trillingsfrequentie lager dan 10 Hz). 
 
Verder kan er eveneens verwezen worden naar het significatiekader voor trillingen van 
het Richtlijnenboek. 
 
Er wordt gebruik gemaakt van KB-waarden (Kenwerte für die Beurteilung von 
Erschütterungen), deze worden gedefinieerd als het RMS-trillingsniveau (uitgedrukt in 
mm/s) in het frequentiebereik van 1 tot 80 Hz met een bijbehorende weging. De 
gevoeligheidsdrempel voor trillingen bij mensen ligt bij een KB-waarde van 0,1. 
 

KBFTr/KBFmax Vergelijking met GW* significantiescore 

Niveau daalt KB≤GW +3 

Niveau daalt KB>GW +1 of 0 of -1 

Niveau ongewijzigd KB≤GW 0 

Niveau ongewijzigd KB>GW -1 

Niveau stijgt KB≤GW -1 

Niveau stijgt KB>GW -3 

* : grenswaarde volgens DIN 4150-2  

 
Met KB-waarde wordt de toepasselijke KB-waarde bedoeld met name KBFmax of KBFTr. 
Het betreft ook de specifieke trillingsimmissie van de onderzochte bron en niet de totale 
trillingsimmissie in de omgeving. 
 
Voor spoorverkeer wordt als beoordelingsparameter KBFmax genomen en als 
grenswaarde wordt de A0 waarde genomen.  
 
Er wordt een dubbele beoordeling doorgevoerd met name: 

• een “relatieve” beoordeling op basis van de wijziging in het trillingsniveau ten 
gevolge van het project, 

• een “absolute” beoordeling op basis van de grenswaarden uit de norm DIN 
4150-2.  

Merk op dat volgens dit schema het voldoen aan de grenswaarden primeert op de aard 
van de wijziging in het trillingsniveau. Zelfs indien het trillingsniveau toeneemt, is de 
meest negatieve score “-1” voor zover aan de DIN-waarden voldaan wordt. 
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Op basis van het beoordelingskader is het niet mogelijk om een duidelijke afweging 
tussen de alternatieven uit te voeren. Aan de hand van de significantiescore dient een 
afweging tussen de alternatieven gemaakt te worden. Om deze reden is er een extra 
score toegevoegd in de uiteindelijke beoordeling. Aan de hand van de score -2 kan 
aangeduid worden dat de waarde boven de gevoeligheidsgrens zal gelegen zijn maar 
de hinder nog relatief aanvaardbaar zal zijn. Bij een score -2 zal dan ook geen ernstige 
hinder of schade aan gebouwen verwacht worden. 
 

17.6 Effectbepaling- en beoordeling 

17.6.1 Geluid 

Railverkeerslawaai (algemeen) 
De geluidsproductie van een rijdende tram is afhankelijk van verschillende factoren. Zo 
speelt het type tramstel en de infrastructuur een grote rol. 
 
De geluidsproductie van een rijdende tram kan worden opgedeeld in: 
• Motorgeluid; 
• Wiel-railgeluid (mechanisch). 
 
De bijdrage van deze componenten is afhankelijk van de snelheid. Naast het gebruikte 
materiaal, de snelheid en de verwachte intensiteiten hebben andere factoren eveneens 
een invloed op zowel de emissies- als de immissieniveaus. In onderstaande paragrafen 
zal een toelichting worden gegeven van de mogelijke invloedsfactoren voor het 
geluidsniveau. 
 
Booggeluid 
Booggeluid is niet specifiek meegenomen in de effectbepaling maar dient in een latere 
fase de nodige aandacht te krijgen. Onder booggeluid wordt het hoogfrequent piepen 
verstaan bij het maken van een bocht door een tramstel. Dit geluid wordt veroorzaakt 
door een laterale slip van het wiel. Booggeluid heeft voornamelijk een geluidsbijdrage bij 
1000 Hz. Het booggeluid kan een verhoging van meer den 20 dB(A) veroorzaken t.o.v. 
het rolgeluid. Er dient echter wel opgemerkt te worden dat moderne lightrailvoertuigen 
geen starre assen meer hebben maar rubbergedempte wielen bezitten. De kans van het 
ontstaan van booggeluid is hierdoor principieel lager (milieueffecten regio tram 
Groningen, dGmR ).  
 
Tractie en hulpapparaten 
Het geluid bij het vertragen of versnellen van een tram is voor een geëlektrificeerd 
voertuig veel minder dominant dan bij andere types. Het rolgeluid is bepalend voor de 
geluidemissies en zal bij toenemende snelheid ook toenemen. Door het versnellen van 
de tram zal het rolgeluid toenemen en bij vertragen zal het rolgeluid afnemen.  
 
Er dient op gelet te worden dat bij sommige voertuigen diverse apparaten op het dak 
worden geplaatst (ventilatie en koeling, eventueel koeling van de remweerstand, 
compressoren). Deze apparaten produceren geluid, dat bij het rijden meestal 
ondergeschikt is aan het rolgeluid, maar bij haltes dominant kan zijn.  
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In de discipline geluid is zowel met het versnellen en vertragen als met geluid van 
apparaten op het dak van het voertuig geen rekening gehouden. Niettemin wordt 
geadviseerd hiermee in het vervolgtraject rekening te houden omdat dit aanleiding kan 
geven tot hinder en klachten. 
 
Kunstwerken 
Op dit moment zijn detailontwerpen van de kunstwerken (materiaal e.d.) nog niet 
beschikbaar. Er dient op gelet te worden dat kunstwerken plaatselijk tot sterk verhoogde 
geluidafstraling aanleiding kunnen geven. Ondertunnelingen zullen dan weer een 
gunstig effect hebben op het geluidsklimaat. 
 
Stalen bruggen zijn bijvoorbeeld een bron van laagfrequent geluid. Dat dringt 
gemakkelijk door de gevel heen en kan tot klachten en hinder in de woningen in de 
buurt leiden, ook als grenswaarden aan de gevel niet overschreden worden. Daarom 
raden wij aan om het aspect geluid nadrukkelijk in het detailontwerp van deze 
kunstwerken te betrekken. 
 
Haltes en kruisingen 
Bij haltes en kruisingen zal de tram afremmen en optrekken. Daardoor verandert het 
karakter van het geluid. Met afnemende snelheid neemt ook het rolgeluid af. Bij 
optrekken wordt vaak enig tractiegeluid geproduceerd dat het rolgeluid bij lage snelheid 
kan overstemmen. Beide effecten compenseren elkaar grotendeels. De snelheid van de 
tram zal op kruispunten waarschijnlijk ook lager zijn. 
 
Voor de discipline geluid is de halteligging ondergeschikt aan het tracé zelf. De doorrit 
van een tram zal voor hoger geluidsniveaus zorgen dan dat bij een halte zullen 
voorkomen. Het effect van de halte zelf wordt als verwaarloosbaar ingeschat. In de 
effectbeoordeling wordt dit verder toegelicht. 
 
Eventuele signalisaties kunnen voor een bijkomende geluidshinder zorgen. Haltes en 
kruisingen worden in deze fase nog niet meegenomen maar dienen met de nodige 
aandacht bekeken te worden in het vervolgtraject.  
 
Transformatoren 
Transformatoren kunnen geluid produceren vanwege het verschijnsel dat de 
magneetkern krimpt en uitzet met de grootte van het magnetisch veld (magnetostrictie). 
De optredende trilling veroorzaakt een bromgeluid (100 Hz) dat vaak rond een 
transformator hoorbaar is.  
 
De VNG brochure 'Bedrijven en milieuzonering' geeft een richtafstand van 10 meter voor 
transformatorgebouwen t/m 1 MVA en 30 meter voor transformatorgebouwen t/m 10 
MVA gerekend van de inrichtinggrens tot een gevoelig object. Door middel van 
geluidsisolatie, het aanbrengen van dempingsmateriaal aan binnenwanden en 
geluiddempende ventilatieopeningen kan de geluidsbelasting op de omgeving worden 
verminderd. Als deze maatregelen voldoende soelaas bieden, kan een kortere afstand 
tot een gevoelig object worden aangehouden. 
 
Momenteel is nog niet duidelijk waar deze transformatoeren zullen gevestigd worden. 
Aan de hand van de huidige inzichten kan er momenteel van uitgegaan worden dat 
deze om de 2 à 3 km dienen te komen. Er kan dan ook vanuitgegaan worden dat deze 
op een zorgvuldige plaats kunnen ingepland worden.   
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Snelheden 
Het geluidsniveau is gelieerd aan de snelheid van de tram. Er zal in de effectbepaling 
dan ook rekening gehouden worden met de verwachte snelheden. 
 
Om de emissie te beschouwen en de immissie te berekenen werd op dit plan-mer 
niveau uitgegaan van een aantal standaardsituaties die samenhangen met de 
verschillende mogelijkheden van voorkomen op de segmenten van de deeltracés. 
 
Het onderhoud van sporen en wielen van het materiaal is cruciaal voor de beperking 
van de geluidsemissie, indien dit niet goed wordt onderhouden zijn hogere 
geluidsniveaus mogelijk welke voor extra hinder kunnen zorgen. 
 
Omgeving van het spoor 
Voor de spooromgeving bestaan er verschillende mogelijkheden. Het gebied direct 
naast het spoor kan akoestisch hard zijn (wegdek, bestrating) of akoestisch zacht 
(vegetatie). De tweede optie heeft de voorkeur. De werking van deze bodembedekking 
wordt in de berekening van de geluidsbelastingen meegenomen. 
 
De rekenmethode 
Ter bepaling van de mogelijke immissieniveaus rondom de tracés is er een methodiek 
uitgewerkt waarbij de afweging tussen de verschillende tracés kan gemaakt worden. 
Zonder een detailmodellering uit te voeren over heel het plangebied.  
 
Aan de hand van snelheden en verschillend type ondergrond worden op verschillende 
afstanden de geluidsniveaus berekend op een hoogte van 4m. 
 
De geluidsemissie van de verschillende tramlijnen werd beschouwd aan de hand van 
een aantal aannames op basis van de informatie die door De Lijn werd aangereikt. De 
gehanteerde methode daarbij is het Nederlandse Reken- en Meetvoorschrift 
Railverkeerslawaai, StandaardRekenMethode II, kortweg RMR / SRM II. Het op de 
tramlijnen ingezette materieel betreft dubbele tramstellen van ongeveer 90 m lengte, dat 
overeenkomt met 8 eenheden per tram van de emissiecategorie 10 voor 
lightrailmaterieel volgens RMR / SRM II. Voor deze lijn vormt dit echter een Worst case 
benadering. Op basis van de huidige inzichten zouden tramstellen van 45 m met 4 
eenheden per tram ingezet worden. 
 
Over alle tracés gelden volgende intensiteiten en frequenties: tijdens de week rijden er 
trams van 6u tot 22u, tijdens het weekend van 8u tot 22u. Gedurende deze periodes 
geldt er een frequentie van 2 x 4 trams per uur, met uitzondering van de spitsperiode 
tijdens de week – 7u00 tot 9u00 en 15u30 tot 18u30 – wanneer de frequentie verhoogd 
wordt tot 2 x 6 trams per uur. Wanneer deze frequenties herrekend worden naar 
gemiddelde intensiteiten per periode van de dag, nodig om Lday (7u-19u), Levening (19u-
23u), Lnight (23u-7u) en Lden te berekenen, dan wordt uitgekomen op gemiddeld 9,2 
trams per uur voor de dagperiode, 6 trams per uur voor de avondperiode en 0,7 trams 
per uur voor de nachtperiode. Om de emissiewaarde te kunnen bepalen is het aantal 
trameenheden van belang met voor de dag-, avond- en nachtperiode respectievelijk 
73,6 eenheden, 48 eenheden en 5,6 eenheden van emissiecategorie 10 per uur. Deze 
cijfers gelden voor de twee rijrichtingen samen. 
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Om de emissie te beschouwen en de immissie te berekenen werd op dit plan-mer 
niveau uitgegaan van een aantal standaardsituaties die samenhangen met de 
verschillende mogelijkheden van voorkomen op de segmenten van de 
tracéalternatieven. De verschillende mogelijkheden van spooromgeving en 
voorkomende gemiddelde snelheden zijn het resultaat van de tracéstudie. Er is dan ook 
met deze gemiddelde snelheden gerekend om de immissies te bepalen. Door deze 
methodiek kunnen er dan ook afwijkingen voorkomen ten opzichte van de werkelijke 
situatie. Dit zowel in de positieve als in de negatieve zin. 
 
Daarbij werd onderscheid gemaakt tussen: 

• een verharde of onverharde trambedding; 
• de gemiddelde snelheid die 15, 30, 50, 70 of 90 km/u kan bedragen. 

 
In totaal zijn er dus 10 verschillende emissiesituaties, de gemiddelde tramintensiteiten 
zijn voor alle varianten gelijk. Voor de verharde trambedding werd qua railconstructie 
uitgegaan van ingeslepen rails in een beton- of asfaltverharding en een reflecterende 
bodemfactor (G = 0,0). Voor de onverharde trambedding werd gewerkt met een 
railconstructie in ballastbed en een meer absorberende bodemfactor (G = 0,8). 
 
Op basis van de verschillende emissieniveaus werd de geluidsimmissie berekend op 
regelmatige afstanden van de trambaan en dit volgens de methode RMR / SRM II. In 
onderstaande tabel is voor elk van de verschillende standaardsituaties aangegeven wat 
de te verwachten geluidsniveaus zijn ifv de afstand tot de trambaan. 
 
In de berekeningen is rekening gehouden met de cumulatie van twee lijnen (één in elke 
richting). De berekening zelf is echter gebeurd op basis van één lijn waarop de 
intensiteiten zijn toegepast voor de twee richtingen. Op de plaatsen waar een 
ontdubbeling van de tracés voorzien is zal er een overschatting van de geluidsniveaus 
zijn. Echter is het in deze fase nog niet aangewezen om dit afzonderlijk te bekijken. 
Afhankelijk van de tussenafstand en het al dan niet aanwezig zijn van afschermende 
objecten kan het geluidsniveau bepaald worden door beide lijnen. Op projectniveau 
dienen de locaties met een ontdubbeling van de sporen nader onderzocht te worden. 
 
Met behulp van een GIS-analyse is de koppeling gemaakt van de verschillende 
tracéalternatieven met de verwachte geluidsimmissies voor dit alternatief. Binnen één 
tracé komen verschillende segmenten voor. Per segment is er een snelheid en type 
bedding toegekend. Op basis van deze combinatie is er koppeling uitgevoerd met de te 
verwachten geluidsimmissies.  
 
Voor het analyseren van het aantal woningen is gebruikgemaakt van digitale bestanden 
afgeleid uit het gewestplan (Vlaanderen) en specifiek voor het Brussels Gewest het 
Gewestelijke Bestemmingsplan (GBP). De resultaten van deze berekeningen mogen 
niet als absoluut beschouwd worden, maar geven wel een indicatie van de wijziging in 
de geluidsbelasting ten gevolge van een strategie ten opzichte van een referentie. Zo 
zal een toe- of afname van de verkeersintensiteit in een dichtbevolkt gebied aanleiding 
geven tot een verhoging, respectievelijk afname van het aantal potentieel gehinderden 
in het studiegebied. 
 
Momenteel is nog niet duidelijk waar de transformatoren zullen geplaatst worden. Ze zijn 
dan ook niet meegenomen in de modellering. Aan de hand van de huidige inzichten kan 
er van uitgegaan worden dat er om de 2 à 3 km een transformator noodzakelijk zal zijn. 
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Aangenomen wordt dat deze op een zorgvuldige plaats kunnen ingepland worden zodat 
geluidshinder vermeden wordt. 
 
Resultaten 
In bijlage 17.1 zijn de resultaten weergegeven voor de verwachte geluidsniveaus voor 
de verschillende tracéalternatieven. Hierin zijn voor de verschillende afstanden (tot 200 
m) per situatie de verschillende geluidsniveaus voor. In onderstaande tabel wordt een 
overzicht gegeven van de geluidsniveaus op 5 en 10 m. Deze afstanden zijn 
gerechtvaardigd gezien in het merendeel van de situaties verwacht wordt dat de tram 
niet dichter dan op 5 m afstand tot woningen zal worden aangelegd. 
 

Tabel 17.7 Geluidsniveaus voor de verschillende var ianten 

Variant Afstand Lday Levening Lnight Lden 

Onverhard - 15 km/u  5 52.3 50.4 41.1 52.7 

Onverhard - 30 km/u  5 56.4 54.5 45.2 56.8 

Onverhard - 50 km/u  5 60.4 58.6 49.2 60.8 

Onverhard - 70 km/u  5 63.5 61.6 52.3 63.9 

Onverhard - 90 km/u  5 66.0 64.1 54.8 66.4 

Verhard - 15 km/u    5 59.6 57.7 48.4 60.0 

Verhard - 30 km/u    5 62.7 60.9 51.5 63.1 

Verhard - 50 km/u    5 65.8 63.9 54.6 66.2 

Verhard - 70 km/u    5 68.2 66.4 57.0 68.6 

Verhard - 90 km/u    5 70.3 68.4 59.1 70.7 

Onverhard - 15 km/u  10 49.8 47.9 38.6 50.2 

Onverhard - 30 km/u  10 54.0 52.1 42.8 54.4 

Onverhard - 50 km/u  10 58.1 56.3 46.9 58.5 

Onverhard - 70 km/u  10 61.2 59.4 50.0 61.6 

Onverhard - 90 km/u  10 63.7 61.9 52.5 64.1 

Verhard - 15 km/u    10 56.1 54.2 44.9 56.5 

Verhard - 30 km/u    10 59.3 57.4 48.1 59.7 

Verhard - 50 km/u    10 62.4 60.6 51.3 62.8 

Verhard - 70 km/u    10 64.9 63.1 53.8 65.3 

Verhard - 90 km/u    10 67.0 65.2 55.8 67.4 

Opm: Bij snelheden hoger dan 50km/u dient de tram om veligheidsredenen in eigen 
bedding te rijden. Die zal bij voorkeur in onverharde versie (gras of ballastbed) 
uitgevoerd worden. 
 
Van uitgaande dat er in een woonzone snelheden zullen voorkomen tussen de 30 en de 
50 km/uur, op een verharde ondergrond (worst case situatie), kan uit bovenstaande 
tabel opgemaakt worden dat op 5 m afstand van het spoor geluidsniveaus (Lday) kunnen 
voorkomen tussen de 62 en de 66 dB(A). Op 10 m afstand bedragen de geluidsniveaus 
tussen de 59 en de 62 dB(A). 
  
In bijlage 17.1 zijn de resultaten van de berekeningen als geluidscontouren 
weergegeven. Deze contouren geven de geluidsniveaus weer die kunnen verwacht 
worden ten gevolge van de tram. Dit is per alternatief weergegeven. De bepaling van de 
geluidsniveaus is gebasseerd op de snelheid en het type bedding dat is toegekend aan 
de verschillende tracéalternatieven.  
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Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de opgemaakte contouren.  
 
Tabel 17.8 Contouren geluidsniveaus  

Parameter Niveau in dB(A) 

Lday 

40 

45 

50 

55 

Levening 

40 

50 

55 

Lnight 

40 

50 

57 

Lden 67 

 
Er dient opgemerkt te worden dat voor Lnight slechts tussen 6u en 7u in de nacht in 
dienst is. 
 
Ter bepaling van het aantal gehinderde zal specifiek de de Lday 50 dB(A) gebruikt 
worden. Voor de residentiële buitengebieden beveelt de WGO een niveau van 50 dB(A) 
LAeq (t=16h) als drempel voor matige hinder en 55 dB(A) LAeq(t=16h) als drempel voor 
ernstige hinder overdag en ‘s avonds.  
  
In de kennisgeving is opgesteld dat er een aftoetsing zou uitgevoerd worden aan de 
gedifferentieerde waarde. In het voorliggende plan is dit echter niet relevant. De Lden 
waarden van 67 dB(A) wordt slechts in een beperkt aantal situaties op korte afstand 
bereikt. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de afstand tussen het 
immissieniveau ( Lden 67 dB(A) en het spoor. Uit deze tabel komt dan ook naar voor dat 
deze waarde slechts in een beperkt aantal situaties voorkomt. 
 
Tabel 17.9 Afstand tot gedifferentieerde waarde  

emissiesituatie Afstand 

(m) 

Onverharde trambedding – snelheid 90 km/u 2 

Verharde trambedding – snelheid 50 km/u 1 

Verharde trambedding – snelheid 70 km/u 6 

Verharde trambedding – snelheid 90 km/u 11 

 
De laatste twee varianten zijn eerder theoretisch, omdat bij hogere snelheden de tram 
om veligheidsredenen in eigen bedding moet rijden, die dan bij voorkeur in onverharde 
versie (gras of ballastbed) uitgevoerd wordt. 90 km /uur komt binnen dit plangebied niet 
voor. Deze worden echter meegegeven om een beeld te kunnen vormen wat de 
maximale afstand bij een sneltram kan zijn.  
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende types 
bestemmingen “woonzone” die voorkomen binnen de LDay 50 contour. 
 
Tabel 17.10: Voorkomende bestemmingen woongebied in  het gewestplan  

code omschrijving 

100 woongebieden 

101 woongebieden met cultureel, historische en/of esthetische waarde 

102 woongebieden met landelijk karakter 

104 woonpark 

105 woonuitbreidingsgebieden 

132 gebied voor stedelijke ontwikkeling 

180 reservegebieden voor woonwijken 

ZH Zone d'habitation (ZH) 

ZHPR Zone d'habitation à prédominence résidentielle (ZHPR) 

 
In onderstaande tabel wordt een overzicht weergeven van de oppervlakte woongebied 
binnen de Lday contour van 50 dB(A). Eveneens is er een procentueel aandeel 
woongebied weergegeven. Op basis hiervan kan ongeacht de lengte van het tracé een 
beeld gevormd worden van het aandeel woongebied langsheen elk tracéalternatief. 
 
Tabel 17.11 Oppervlakte binnen woongebied (gewestpl an) 

Alternatief  

100 

[ha] 

101 

[ha] 

102 

[ha] 

104 

[ha] 

105 

[ha] 

132 

[ha] 

180 

[ha] 

ZH 

[ha] 

ZHPR 

[ha] 

Totaal 

oppervlakte 

[ha]  

Aandeel 

wonen 

(%) 

 

A1 2,6       1,0 10,2 13,7 31,34 

A2 0,1 1,6 14,1 15,8 34,26 

B1 18,7 6,7 0,1 25,4 26,59 

B2 35,2 1,4 2,7 39,4 54,49 

B3 18,5 3,0 3,7 25,2 33,60 

B4 4,1 3,0 6,4 13,5 20,14 

B5 2,8 24,6 27,4 32,68 

C1 27,9 1,3 1,5 30,7 53,72 

C2 32,0 1,3 1,5 34,8 69,11 

C3 31,2 1,3 1,5 34,0 66,90 

D1 21,2 11,6 32,8 25,24 

D2 20,4 11,6 32,0 24,62 

D3 10,8 0,2 2,0 12,9 10,23 

D4 13,3 1,2 14,4 8,76 

E1 26,5 3,9 0,3 30,7 25,12 

E2 30,8 0,0 3,9 34,8 19,33 

E3 43,6 3,9 0,5 48,0 24,59 

E4 13,5 4,1 8,1 0,5 26,3 10,27 

Totaal 350,4 4,0 1,4 16,0 2,2 27,6 6,7 21,1 62,6 491,9 / 
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De effecten op het omgevingsgeluid (indicatoren Lden en Lnight) zijn sterk afhankelijk van 
het omgevingsgeluid veroorzaakt door voornamelijk wegverkeer, spoorverkeer en 
industriegeluid. Langs bestaande weginfrastructuren is de impact van de trampassages 
te verwaarlozen. Het wegverkeersgeluid is veel dominanter dan de geluidsemissie van 
de elektrisch aangedreven (snel)tram. In de mate van het mogelijke zal hier dan ook 
rekening mee gehouden worden bij de effectbepaling. 
 
Daarnaast wordt het omgevingsgeluid ook mee bepaald door geluid veroorzaakt door 
omwonenden (gras afrijden, bouwwerkzaamheden,…). In de nabijheid van 
weginfrastructuur is dit meestal te verwaarlozen. In stillere, landelijke gebieden kan dit 
een wezenlijk onderdeel vormen van het omgevingsgeluid. 
 
Indien de bijdrage van de (snel)tram minstens 5 dB(A) onder het huidige 
omgevingsgeluid is gelegen zal het omgevingsgeluid met minder dan 1 dB(A) stijgen. 
Indien het meer dan 10 dB(A) onder het omgevingsgeluid ligt, zal dit zelfs niet stijgen 
voor het Lden, een gemiddelde belasting. Indien het wegverkeer bijvoorbeeld 57 dB(A) 
bedraagt en de bijdrage van de sneltram ook 57 dB(A) dan zal het omgevingsgeluid 
totaal 60 dB(A) worden en krijgen we een stijging van 3 dB(A) van dit omgevingsgeluid. 
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In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van de effecten en beoordelingen per alternatief. 
 
Algemene opmerking: 
 
De locatie van de alternatieven is in vele gevallen gekoppeld aan bestaande infrastructuur. In de omgeving zijn enkele zeer drukke verkeersaders 
en spoorwegen gelegen Tevens dient rekening gehouden te worden met de nabijgelegen luchthaven.  
 
Door het hoge achtergrondgeluid in de omgeving van deze bestaande infrastructuren dient de bijdrage ten gevolge de tram op zeer lokale schaal 
bekeken te worden. Het specifiek geluid van de tram zal bij hoge bestaande geluidsbelasting niet altijd tot een verhoging in de geluidsbelasting 
zorgen. De bijdrage van het sneltramverkeer aan het geluidsklimaat langsheen bestaande infrastructuur is omwille van de logaritmische 
eigenschappen van geluidsbeleving uiterst beperkt. Om een duidelijk beeld te kunnen vormen van deze effecten is dan ook nader onderzoek 
noodzakelijk. Echter kan wel aangenomen worden dat de geluidzones van de nieuwe spoorweg en van de overige infrastructuur elkaar voor een 
aanzienlijk gebied overlappen. Algemeen kan aangenomen worden dat door het bundelen van de spoorweg met andere geluidsbronnen ervan 
kan worden uitgegaan dat er globaal minder gehinderden zullen zijn maar de reeds gehinderden (in de omgeving van een bestaande geluidsbron) 
krijgen misschien meer geluidsoverlast. Het aantal gehinderden zal in een dergelijke situatie dan ook minder sterk toenemen dan in een geheel 
nieuwe situatie, waar nog geen of een beperkte hinder aanwezig was. In de onderstaande bespreking wordt dan aan de hand van de beschikbare 
gegevens een beeld gevormd wat de impact van een spoorlijn kan betekenen. In een latere fase dient bij de definitieve keuze van het tracé de 
bijdrage in detail bekeken te worden.  
 
Hieraan gekoppeld kan in deze fase reeds aangegeven worden waar het wenselijk is dat de mogelijkheid voor het plaatsen van geluidsschermen 
in een latere fase verder onderzocht wordt. Echter kan nog niet aangegeven worden wat het effect daarvan zal zijn. Er wordt daarom geen score 
gegeven bij deze milderende maatregel. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoor

deling 

na 

MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Dit alternatief loopt volledig door woongebied. Hierbij 0 Ook de variant op alternatief A1 loopt door   
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoor

deling 

na 

MM 

wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur.  

Aan de hand van de Multiblootstellingskaart van Brussel 

kan opgemaakt worden dat er geluidsniveaus ( Lden) tot 

75 dB(A) aanwezig zijn langsheen het tracé.  

 

Deze geluidsniveaus zijn zowel afkomstig van het 

verkeer op de bestaande infrastructuur als van de 

autosnelweg. De maximale snelheid bedraagt 50 km 

/uur op een verharde ondergrond. Op 5 m van het spoor 

bedraagt het geluidsniveau ( Lday, Lden)  ca. 66 dB(A).   

 

De bijkomende bron zou een verhoging van ca. 0,5 

dB(A) veroorzaken in het achtergrondgeluid. 

Verhogingen tot 1 dB(A) zijn niet waarneembaar met het 

menselijke gehoor.  

 

Ter hoogte van de keizerin Charlottelaan zijn volgens de 

Multiblootstellingskaart de geluidsniveaus iets lager. De 

voorziene snelheid is op dit deel is eveneens iets lager. 

Hierdoor zal het specifiek geluid eveneens lager liggen. 

Er wordt dan ook geschat dat de bijdrage nog steeds 

verwaarloosbaar zal zijn. 

 

Er kan aangenomen worden dat het effect neutraal is. 

 

  

woongebied en grotendeels over bestaande 

infrastructuur. Echter wordt hier een 

ontkoppeling uitgevoerd met de Houba de 

Strooperlaan waar reeds hoge geluidsniveaus 

aanwezig zijn. Voor geluid is dit niet gewenst. 

Het effect van de variant is negatiever als het 

gekozen tracé. 

A2 Dit alternatief loopt volledig door woongebied. Hierbij -1    
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wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur. 

 

Er kan uit de Multiblootstellingskaart opgemaakt worden 

dat de geluidsniveaus langs deze wegen lager gelegen 

is dan alternatief A1. 

 

De maximale snelheid op dit traject bedraagt 50 km/uur.  

Het specifiek geluid zal van de zelfde grootteorde zijn als 

het achtergrondgeluid. Er kan dan ook aangenomen 

worden dat het geluidsniveau (Lden) met ca. 3 dB(A) 

kan stijgen. 

 

Het effect kan als beperkt negatief beoordeeld worden. 

 

B: Heizel - VTM 

B1 Alternatief B1 loopt voor een groot gedeelte over de A12 

en R0.  

 

Aan de hand van geluidskaarten kan opgemaakt worden 

dat er geluidsniveaus ( Lden) tot 74 dB(A) aanwezig zijn 

langsheen het tracé.  

 

Deze geluidsniveaus zijn afkomstig van het verkeer op 

de bestaande infrastructuur als van de autosnelweg. De 

maximale snelheid van de tram bedraagt 70 km /uur op 

een verharde ondergrond. Op 5 m bedraagt het 

geluidsniveau ( Lday, Lden) ca. 68 dB(A). Er kan dan 

-1 Variant m is aan de noordzijde van de R0 

gelegen. De variant volgt grotendeels de 

bestaande wegen (Albert I laan en Poststraat). 

Deze variant heeft weinig impact op 

woongebied. Het aantal gehinderden zal door de 

keuze deze variant niet sterk wijzigen. 
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ook verwacht worden dat het geluidsniveau (Lden) ca. 1 

dB(A ) zou kunnen stijgen.  

 

 

Waar de het tracé afwijkt van RO ( Haneveld) zijn 

beperkt woningen gelegen. Door het hoge 

achtergrondgeluid in de omgeving zal de geluidsbijdrage 

ter hoogte van de woningen eerder beperkt zijn.  

 

Er kan aangenomen worden dat het effect beperkt zal 

zijn op dit tracé.  

 

B2 Dit alternatief beslaat de grootste oppervlakte binnen de  

50 dB(A) contour. Alternatief B2 loopt volledig door 

woongebied.  

 

Het tracé loopt volledig over bestaande wegen (o.a. 

N202). Aan de hand van de Multiblootstellingskaart kan 

opgemaakt worden dat in het Brusselse gedeelte van 

het tracé geluidsniveaus tot 70 dB(A) aanwezig kunnen 

zijn. In Vlaanderen is een meetpunt van LNE gelegen 

langsheen het tracé (NMT 40 Koningslo). Hier 

bedroegen de geluidsniveaus 56,5 dB(A) als Lden en 55 

dB(A) voor de Lday waarde. De exacte ligging van het 

meetpunt ten opzichte van het tracé is niet gekend.  

Indien er een afscherming is van verkeerslawaai kan 

aangenomen worden dat deze waarde een vertekend 

-2 Variant m is aan de noordzijde van de R0 

gelegen. De variant volgt grotendeels de 

bestaande wegen (Albert I laan en Poststraat). 

Deze variant heeft weinig impact op 

woongebied. Het aantal gehinderden zal door de 

keuze van deze variant niet sterk wijzigen. 

 

 

Nagaan of geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de hand 

van schermen kan het 

aantal gehinderde of de 

verhoging in het 

geluidsniveau ter hoogte van 

woningen beperkt worden. 

De effectiviteit (de werkelijke 

geluidsdaling thv woningen,  

ongewenste reflecties, ..) en 

de inpasbaarheid (mogelijke 

hoogte, beschikbare 

ruimte,..) dienen in de 

project MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

-2 
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beeld zullen weergeven.  

De maximale snelheid op dit traject bedraagt 50 km/uur 

op een verharde ondergrond. Op 5 m van het spoor 

bedraagt het geluidsniveau ( Lday, Lden) ca. 66 dB(A). 

 

Er wordt ingeschat dat de geluidsverhogingen ter hoogte 

van woningen kleiner dan 6 dB(A) zullen bedragen. 

Algemeen kan aangenomen worden dat het effect 

negatief is.  

 

 

B3 Alternatief B3 loopt grotendeels door woongebied, ten 

dele op MIVB bedding en ten dele op bestaande wegen. 

Ter hoogte van tracé zijn twee meetpunten gelegen ( ifv 

het vliegverkeer). 

 

In het meetpunt LKN_Wann  en LKN-NOH zijn voor de 

dagperiode LA95 waarden geregistreerd van 

respectievelijk 42 en 55 dB(A). De LAeq waarden 

bedroegen respectievelijk 45 en 69 dB(A).  

 

Er wordt dan ook ingeschat dat de stijging ter hoogte 

van sommige locaties  ook meer dan 6 dB(A) bedragen. 

Er kan zal dan ook een significante negatieve impact 

zijn. 

 

-3 Algemeen kan aangenomen worden dat door 

het bundelen van de spoorweg met het 

wegverkeer er kan aangenomen worden dat er 

globaal minder gehinderden zullen zijn maar de 

reeds gehinderde (in de omgeving van een 

bestaande geluidsbron) krijgen misschien meer 

geluidsoverlast. Het aantal gehinderden zal in zo 

een situatie dan ook minder sterk toenemen dan 

in een geheel nieuwe situatie, waar nog geen of 

een beperkte hinder aanwezig was.  

 

Variant m is aan de noordzijde van de R0 

gelegen. De variant volgt grotendeels de 

bestaande wegen (Albert I laan en Poststraat). 

Deze variant heeft weinig impact op 

woongebied. Het aantal gehinderden zal door de 

keuze deze variant niet sterk wijzigen. 

Nagaan of geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de hand 

van schermen kan het 

aantal gehinderde of de 

verhoging in het 

geluidsniveau ter hoogte van 

woningen beperkt worden. 

De effectiviteit (de werkelijke 

geluidsdaling thv woningen,  

ongewenste reflecties, ..) en 

de inpasbaarheid (mogelijke 

hoogte, beschikbare 

ruimte,..) dienen in de 

project MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

 

-3 
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Variant A loopt over de Heizel. Hierdoor zullen 

minder gehinderde voorkomen. Variant C is 

langsheen de A12 gelegen. Langs de A12 

komen reeds hoge geluidsniveaus voor. 

 

Variant D zal geen wijziging veroorzaken ten 

opzichte van het alternatief. 

B4 Dit alternatief beïnvloedt het minste oppervlakte aan 

woongebied. Alternatief B4 loopt voor een groot deel 

gelijk met alternatief B3. In deze zone gaat het om 

woongebied en bestaande wegen. Alternatief 4 gaat hier 

door openruimte gebied richting Indringingsweg (N216) 

om vandaar door te steken richting militair hospitaal. 

 

Aan de hand van de Multiblootstellingskaart kan 

opgemaakt worden dat in het noordelijke gedeelte van 

het tracé geluidsniveaus tot 70 dB(A) aanwezig kunnen 

zijn. Het zuidelijk gedeelte ( of het open ruimtegebied) 

kent een lagere geluidsbelasting (tot 50 dB(A). Op een 

onverharde situatie bij een snelheid van 50 km/uur kan 

een geluidsniveau van ca 60 dB(A) verwacht worden. Er 

kan dan ook aangenomen worden dat het 

omgevingsgeluid beïnvloed zal worden.  

 

Er wordt dan ook ingeschat dat de stijging ter hoogte 

van sommige locaties  ook meer dan 6 dB(A) bedragen. 

-3 Variant a loopt over de Heizel. Hierdoor zullen 

minder gehinderden zijn. Variant C is langsheen 

de A12 gelegen. Langs de A12 komen reeds 

hoge geluidsniveaus voor. 

 

Algemeen kan aangenomen worden dat door 

het bundelen van de spoorweg met het 

wegverkeer er  globaal minder gehinderde zullen 

zijn maar de reeds gehinderden (in de omgeving 

van een bestaande geluidsbron) krijgen 

misschien meer geluidsoverlast. Het aantal 

gehinderden zal in zo een situatie dan ook 

minder sterk toenemen dan in een geheel 

nieuwe situatie, waar nog geen of een beperkte 

hinder aanwezig was.  

 

Variant D zal geen wijziging veroorzaken ten 

opzichte van het alternatief. 

 

Nagaan of geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de hand 

van schermen kan het 

aantal gehinderde of de 

verhoging in het 

geluidsniveau ter hoogte van 

woningen beperkt worden. 

De effectiviteit (de werkelijke 

geluidsdaling thv woningen,  

ongewenste reflecties, ..) en 

de inpasbaarheid (mogelijke 

hoogte, beschikbare 

ruimte,..) dienen in de 

project MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

 

-3 
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Er kan zal dan ook een significante negatieve impact 

zijn. 

 

B5 Alternatief B5 ten slotte, loopt volledig door woongebied 

en over bestaande wegen. Het tracé sluit aan bij 

alternatief 4 ter hoogte van het Militair hospitaal.  

 

Aan de hand van de Multiblootstellingskaart kan 

opgemaakt worden dat in het noordelijke gedeelte van 

het tracé geluidsniveaus tot 70 dB(A) aanwezig kunnen 

zijn. Het zuidelijk gedeelte (of het open ruimte gebied) 

kent een lagere geluidsbelasting (tot 50 dB(A). Op een 

onverharde situatie bij een snelheid van 50 km/uur kan 

een geluidsniveau van ca. 60 dB(A) verwacht worden. Er 

kan dan ook aangenomen worden dat de tram invloed 

zal hebben op het omgevingsgeluid.  

 

Er wordt dan ook ingeschat dat de stijging ter hoogte 

van sommige locaties  ook meer dan 6 dB(A) bedragen. 

Er kan zal dan ook een significante negatieve impact 

zijn. 

 

-3 Variant a loopt over de Heizel. Hierdoor zullen 

minder gehinderden. Variant C is langsheen de 

A12 gelegen. 

 

Algemeen kan aangenomen worden dat door 

het bundelen van de spoorweg met het 

wegverkeer er globaal minder gehinderden 

zullen zijn maar de reeds gehinderden (in de 

omgeving van een bestaande geluidsbron) 

krijgen misschien meer geluidsoverlast. Het 

aantal gehinderden zal in zo een situatie dan 

ook minder sterk toenemen dan in een geheel 

nieuwe situatie, waar nog geen of een beperkte 

hinder aanwezig was.  

 

 

  

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Alternatief C1 loopt eerst door industriegebied, en 

vervolgens op de grens van woongebied en parkgebied. 

Het tracé loopt voor een groot gedeelte over bestaande 

wegen met beperkte breedte.  

-1 In variant l loopt het tracé niet langs het park 

Drie fonteinen. Het tracé loopt dan door de 

woonwijk om in de Rubensstraat ( C3) verder te 

lopen. Het aansnijden van woonkernen is niet 
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Aan de hand van de geluidsbelastingkaarten kan 

opgemaakt worden dat ter hoogte van de Medialaan 

geluidsniveaus tussen de 60 en de 65 DB(A) verwacht 

worden ( Lden). De maximale snelheid bedraagt 50 km 

/uur. Op een verharde situatie worden geluidsniveaus 

van ca. 66 dB(A) verwacht op 5 m van het spoor. Ten 

gevolge van de tram zal er dan ook een verhoging in het 

geluidsniveaus voorkomen. Door de ligging en de 

huidige geluidsniveaus ten gevolge van de RO en de 

aanwezige activiteiten in het gebied kan aangenomen 

worden dat het effect eerder beperkt zal zijn. Het tracé 

loopt over de N211 naar het centrum van Vilvoorde. Op 

deze steenweg komen eveneens hoge 

verkeersintensiteiten voor. Op de 

geluidsbelastingskaarten komen ter hoogte van de 

steenweg geluidsniveaus tot 75 dB(A) voor. Voor dit 

traject kan dan ook aangenomen worden dat de bijdrage 

van de tram in het achtergrondgeluid of de 

geluidsbelasting van het gebied eerder beperkt zal zijn. 

Het aantal bijkomende gehinderden zal eerder beperkt 

zijn. 

 

Dit alternatief bezit de kleinste oppervlakte woongebied 

binnen de 50 dB(A) contour. 

 

Algemeen kan aangenomen worden dat het effect 

aan te raden waardoor aangenomen kan worden 

dat de variant een negatieve impact ten opzichte 

van het alternatief vormt.  
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beperkt negatief is. 

 

C2 Alternatief C2 loopt eveneens door industriegebied en 

vervolgens volledig door woongebied tot aan de 

aansluiting op de N211. Het alternatief loopt grotendeels 

langs bestaande wegen. Het verschil met variant C1 zit 

hem hoofdzakelijk in het traject tussen de RO en de 

N211. Door het tracé te laten lopen langsheen de 

Belgiëlaan wordt er een woongebied doorsneden. De 

afstand tot de RO wordt ten aanzien van C1 ook groter. 

Er kan dan ook aangenomen worden dat de impact naar 

het aantal gehinderden groter zal zijn dan in het 

alternatief C1. Het verdere traject kent eenzelfde impact 

als C1.  

 

Algemeen kan aangenomen worden dat het effect 

beperkt negatief zal zijn. 

  

-1 Variant b (Twee leeuwenweg) start op hetzelfde 

tracé als alternatief C1 maar steekt dan via de 

Twee leeuwenweg door naar alternatief C2. 

Deze variant loopt door een zone voor openbare 

instellingen (BPA Hoogland). Er is dan ook geen 

impact op het vlak van wonen. 

 

 

  

C3 Ook alternatief C3 loopt eerst door de industriezone. 

Vervolgens loopt dit tracé langs de Albert I- laan om via 

een woonwijk veder te lopen naar de N211. De 

geluidsbelasting ten gevolge van omliggende 

infrastructuur is beperkt. 

 

Langsheen de Albert I-laan zijn woningen gelegen. Door 

het opsplitsen van de tramlijn wordt het gebied met 

potentieel gehinderden vergroot. De zone waar de 

-3    
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ontkoppeling van het spoor wordt voorzien zal dan ook 

een geluidsbelasting van de twee sporen ondervinden. 

 

Het tracé langsheen de N211 kent een beperkte impact.  

.  

Er wordt dan ook ingeschat dat de stijging ter hoogte 

van sommige locaties  ook meer dan 6 dB(A) bedragen.  

 

Globaal gezien kan aangenomen worden dat er een 

significante negatieve impact is 

D: Station –Vilvoorde - Airport 

D1 Het alternatief loopt ten noorden van de CAT-site via de 

Woluwelaan richting de luchthaven. Het tracé loopt 

grotendeels door industriegebied en buffergebied, 

volgens het gewestplan, maar loopt ook langsheen 

woongebieden.  

 

Alternatief D1 beslaat de meeste oppervlakte 

woongebied binnen de 50 dB(A) contour. Echter dienen 

de effecten op gebied van geluid langsheen dit tracé 

genuanceerd te worden.    

 

Gezien de ligging langs de Woluwelaan, is de impact 

eerder beperkt. Aan de hand van de geluidskaarten kan 

opgemaakt worden dat er geluidsniveaus ( Lden) tot 75 

dB(A) voorkomen ten gevolge van het verkeer. 

Daarnaast wordt het tracé doorsneden door de 

-1 De varianten lopen ten opzichte van de variant 

meer ten zuiden door de CAT-site.  Variant d 

loopt langs de sporen maar loopt dan nog verder 

door, sluit aan op de Schaarbeeklei en draait 

dan af op de Machelenstraat - Vilvoordelaan om 

zo aan te sluiten op alternatief D1-D2. Hoewel 

het aantal woningen langs deze baan beperkt is, 

heeft deze variant duidelijk de grootste impact 

op woningen.  

 

Variant n loopt door industriegebied. De impact 

naar het aantal gehinderden zal eerder beperkt 

zijn.  

 

Variant O zorgt ervoor dat het tracé over een 

drukke verkeersader loopt waar weinig 

Variant o 

 

. 

-1 
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overheersende opstijgroute van de luchthaven van 

Zaventem. Aan de hand van het meetpunt 42-2 Diegem 

kan opgemaakt worden dat er LDen waarden 

voorkomen van 68 dB(A). Deze zijn ten gevolge van het 

vliegverkeer.  

 

De snelheden langsheen de Woluwalaan zouden 50 

km/uur op een verharde ondergrond bedragen. 

Geluidsniveaus van ca. 66 dB(A) zijn te verwachten op 5 

m van het spoor. Er kan dan ook aangenomen worden 

dat het geluidsklimaat door de overige infrastructuur zal 

bepaald worden.  

 

Door de hoge geluidsbelasting in de omgeving van het 

tracé kan aangenomen worden dat de hinder eerder 

beperkt is.  

 

 

geluidshinder te verwachten is. Door gebruik te 

maken van variant O kan de impact naar 

omwonenden beperkt worden  

 

Varianten r en s zijn gelegen langs de Leopold 

III laan. Door de hoge geluidsniveaus zal de 

impact eerder beperkt zijn. Er kan echter wel 

aangenomen worden dat het alternatief de 

voorkeur krijgt.  

 

 

 

 

D2 Alternatief D2 loopt grotendeels gelijk met alternatief D1. 

Dit alternatief volgt echter de R0 verder en steekt zo 

door naar de luchthaven.  

 

Ook voor dit alternatief is de impact beperkt. 

 

-1    

D3 Alternatief D3 loopt centraal door de CAT-site. Van 

daaruit loopt het tracé langs de luchthavenlaan en buigt 

dan af naar het westen om via de E19 verder te lopen.  

-1 Variant f kent een iets zuidelijkere ligging op de 

CAT-site. Er is nog steeds voldoende afstand 

om hinder te voorkomen. De effecten naar 
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De luchthavenlaan kent een hoge geluidsbelasting 

(Lden) tot 75 dB(A). Waar het spoor zou liggen, komen 

geluidsniveaus voor tot 70 dB(A). 

De snelheid zou 70 km/uur bedragen op een onverharde 

ondergrond. Aan de hand van deze gegevens kan dan 

ook ingeschat worden dat er op 5 m van het spoor 

geluidsniveaus van ca 64 dB(A) verwacht kunnen 

worden. De impact op het omgevingslawaai is dan ook 

beperkt (verhoging van ca 1dB(A)).  

 

De E19 wordt (via een nieuw viaduct) gekruist ter hoogte 

van Brucargo. Na Brucargo sluit het tracé aan op de 

Ring en loopt dan verder richting de luchthaven. De 

bijdrage van de tram zal hier verwaarloosbaar zijn. 

 

Algemeen kan aangenomen worden dat het effect 

beperkt zal zijn. 

 

 

geluidshinder blijven gelijkaardig.  

 

Variant h geeft een alternatieve wijze om van 

alternatief D3 door Brucargo te gaan. Door het 

industriële karakter van het gebied kan 

aangenomen worden dat de tram geen hinder 

zal veroorzaken. 

 

D4 Alternatief D4 beslaat de minste oppervlakte 

woongebied binnen zijn 50 dB(A)contour.  

 

Alternatief D4 loopt gelijk met alternatief D3 tot waar dit 

laatste afbuigt richting E19. Alternatief D4 loopt nog 

verder op de luchthavenlaan en loopt langs Brucargo tot 

het terug aansluit bij alternatief D3. In tegenstelling tot 

0 Variant f kent een iets zuidelijkere ligging op de 

CAT-site. Er is nog steeds voldoende afstand 

om hinder te voorkomen. De effecten naar 

geluidshinder blijven gelijkaardig.  
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D3 loopt het tracé in de middenberm van de  

luchthavenlaan  Naar geluidsbelasting en bundelen van 

bestaande infrastructuur krijgt dit de voorkeur. Ook dit 

alternatief heeft geen belangrijke impact. Door het 

industriële karakter van de omgeving kan aangenomen 

worden dat de hinder verwaarloosbaar zal zijn. 

 

E: Airport - Tervuren 

E1 Alternatief E1 loopt aan de rand van de woonkern van 

Zaventem. Hier dient opgemerkt te worden dat het tracé 

tussen de luchthaven en de woonkern is gelegen. Het 

geluid afkomstig van de luchthaven zal dan ook 

grotendeels het akoestische klimaat bepalen.  

 

Ook doorsnijdt het tracé een woonwijk in Sterrebeek en 

loopt het langs een andere woonwijk. Hierbij worden 

telkens bestaande wegen gebruikt. Het tracé is in de lijn 

van een startbaan gelegen. Het geluidsklimaat 

langsheen dit tracé zal dus mede bepaald worden door 

het vliegverkeer.  

  

Het tracé doorkruist de woonkern van Wezembeek-

Oppem gebruik makend van de bestaande tramsporen 

van MIVB en loopt vanaf Ban-Eik over de voormalige 

trambedding verder tot Tervuren. 

 

Meetpunt 47-2 is een semi- permanent meetpunt van 

-2 Variant b is centraal gelegen t.o.v. van 

woningen. De afstand tot woningen wordt hier 

dan ook het meest gerespecteerd.  

 

Variant c is langsheen een woongebied gelegen, 

en zou dan ook voor extra hinder zorgen t.o.v. 

het gekozen alternatief. 

 

Variant d loopt doorheen het industriegebied. 

Door de ligging ten opzichte van de luchthaven 

en het industriële karakter van de luchthaven 

kan aangenomen worden dat er door de keuze 

van deze variant een beperking zal optreden van 

het aantal gehinderden. 

 

Variant d -2 

Nagaan of geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de hand 

van schermen kan het 

aantal gehinderde of de 

verhoging in het 

geluidsniveau ter hoogte van 

woningen beperkt worden. 

De effectiviteit (de werkelijke 

geluidsdaling thv woningen,  

ongewenste reflecties, ..) en 

de inpasbaarheid (mogelijke 

hoogte, beschikbare 

ruimte,..) dienen in de 

project MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

-2 
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Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoor

deling 

na 

MM 

lne. Op dit meetpunt zijn in 2011 geluidsniveaus 

geregistreed van 50,2 dB(A) en 56,6 dB(A) als 

respectievelijk Lday en Lden waarden. De tram zal dan 

ook voor een verhoging in het achtergrondgeluidsniveau 

zorgen. Er wordt ingeschat dat de verhoging niet meer 

dan 6 dB(A) zal bedragen ter hoogte van de woningen.  

 

In zijn totaliteit kan aangenomen worden dat het effect 

negatief zal zijn.  

 

E2 Alternatief E2 loopt naar het westen, kruist de R0 en 

loopt zo verder naar de A201.  

 

Hierbij loopt het tracé voor een kort stuk langs een 

woonwijk van Zaventem. Na een stukje de A201 gevolgd 

te hebben, buigt het tracé af naar het oosten, kruist terug 

de R0 en loopt dan naar het zuiden, door een woonlint 

en langs verschillende woonwijken. Het tracé kruist de 

E40 en loopt dan naar het oosten om aan te sluiten op 

het tracé van alternatief E1.  

 

De woonwijken kennen reeds een hoge geluidsbelasting 

door de bestaande infrastructuur. Het geluidsklimaat in 

dit gebied wordt bepaald door zowel het verkeer op de 

snelwegen als door het vliegverkeer. Er kan dan ook 

aangenomen worden dat de bijdrage ten gevolge van de 

tram eerder beperkt zal zijn.  

-3 Varianten r en s zijn gelegen langs de Leopold 

III laan. Door de hoge geluidsniveaus zal de 

impact eerder beperkt zijn. Er kan echter wel 

aangenomen worden dat het alternatief de 

voorkeur krijgt. De afstand tot woningen is het 

alternatief groter.  

 

Variant o zorgt ervoor dat het tracé over een 

drukke verkeersader loopt waar weinig 

geluidshinder te verwachten is. Door gebruik te 

maken van variant O kan de impact naar 

omwonenden beperkt worden  

 

Variant b is centraal gelegen t.o.v. van 

woningen. De afstand tot woningen wordt hier 

dan ook het meest gerespecteerd.  

 

Variant o -3 

Nagaan of geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de hand 

van schermen kan het 

aantal gehinderde of de 

verhoging in het 

geluidsniveau ter hoogte van 

woningen beperkt worden. 

De effectiviteit (de werkelijke 

geluidsdaling thv woningen,  

ongewenste reflecties, ..) en 

de inpasbaarheid (mogelijke 

hoogte, beschikbare 

ruimte,..) dienen in de 

project MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

-3 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoor

deling 

na 

MM 

 

Hoe zuidelijker het tracé verloopt, hoe meer deze 

verwijderd is van de bestaande grote infrastructuur. Hoe 

kleiner de bijdrage van deze bestaande geluidsbronnen 

hoe groter de impact van de tram zal zijn ter hoogte van 

nabijgelegen woningen. 

 

Ten zuiden van de E40 is het semi- permanent meetpunt 

47-2 (LNE) gelegen. Langsheen het tracé. Op dit 

meetpunt zijn in 2011 geluidsniveaus geregistreerd van 

50,2 dB(A) en 56,6 dB(A) als respectievelijk Lday en 

Lden  waarden. De tram zal dan ook voor een verhoging 

in het achtergrondgeluidsniveau zorgen. 

 

Het tracé is niet gekoppeld aan de geluidsbelasting 

gebieden. Door het tracé wordt een verdere 

geluidsbelasting in het gebied gerealiseerd. Op sommige 

locaties zal de stijging meer dan 6 dB bedragen. Door 

het aansnijden van talrijke woonzones kan aangenomen 

worden dat het effect significant negatief is.  

Variant c is langsheen een woongebied gelegen.  

En zou dan ook voor extra hinder zorgen t.o.v. 

het gekozen alternatief. 

 

Variant z zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling.  

 

E3 Alternatief E3 loopt  naar het westen, kruist de R0 en 

loopt zo verder naar de A201. Hierbij loopt het tracé voor 

een kort stuk langs een woonwijk van Zaventem. Na een 

stukje de A201 gevolgd te hebben, buigt het tracé af 

naar het oosten, kruist terug de R0 en loopt dan naar het 

zuiden, door een woonlint en langs verschillende 

woonwijken. 

-3 Varianten r en s zijn gelegen langs de Leopold 

III laan. Door de hoge geluidsniveaus zal de 

impact eerder beperkt zijn. Er kan echter wel 

aangenomen worden dat het alternatief de 

voorkeur krijgt. De afstand tot woningen is in dit 

alternatief groter.  

 

Variant o -3 

Nagaan of geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de hand 

van schermen kan het 

aantal gehinderde of de 

verhoging in het 

geluidsniveau ter hoogte van 

-3 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoor

deling 

na 

MM 

 

 De woonwijken kennen reeds een hoge 

geluidsbelasting door de bestaande infrastructuur. Het 

geluidsklimaat in dit gebied wordt bepaald door zowel 

het verkeer op de snelwegen en door het vliegverkeer.. 

Er kan dan ook aangenomen worden dat de bijdrage ten 

gevolge van de tram eerder beperkt zal zijn.  

 

Het tracé verloopt dan via de  R22 naar het zuiden. Ter 

hoogte van het UZ Saint-Luc verloopt het tracé dan via 

de oude spoorbedding naar het oosten om aan te sluiten 

op het tracé van alternatief E1. Ter hoogte van het UZ is 

een meetpunt gelegen (BIM) ter controle van het 

vliegverkeer. Gedurende de dagperiode bedraagt het 

achtergrondgeluid daar 46,6 dB(A) en het energetische 

gemiddelde 56,8 dB(A). Het tracé is op ca. 200 m van dit 

punt gelegen. Op 200 m bedraagt het specifiek geluid 

nog ca. 35 dB(A). De bijdrage ter hoogte van dit 

meetpunt is dan ook verwaarloosbaar.  

 

Hoe zuidelijker het tracé verloopt, hoe meer deze 

verwijderd is van de bestaande grote infrastructuur. Hoe 

kleiner de bijdrage van deze bestaande geluidsbronnen 

hoe groter de impact van de tram zal zijn ter hoogte van 

nabijgelegen woningen. Ter hoogte van sommige 

woningen  zal de stijging meer dan 6 dB bedragen. 

 

Variant O zorgt ervoor dat het tracé over een 

drukke verkeersader loopt waar weinig 

geluidshinder te verwachten is. Door gebruik te 

maken van variant O kan de impact naar 

omwonenden beperkt worden  

 

Variant z zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling.  

 

 

woningen beperkt worden. 

De effectiviteit (de werkelijke 

geluidsdaling thv woningen,  

ongewenste reflecties, ..) en 

de inpasbaarheid (mogelijke 

hoogte, beschikbare 

ruimte,..) dienen in de 

project MER echter in detail 

nagegaan te worden.  
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoor

deling 

na 

MM 

De impact kan als significant negatief beoordeeld 

worden. 

E4 Alternatief D4 beslaat de minste oppervlakte 

woongebied binnen zijn 50 dB(A)contour.  

 

Alternatief E4 loopt naar het westen, kruist de R0 en 

loopt zo verder naar de A201. Hierbij loopt het tracé voor 

een kort stuk langs een woonwijk van Zaventem. Na een 

stukje de A201 gevolgd te hebben, buigt het tracé af 

naar het oosten, kruist terug de R0 en loopt dan naar het 

zuiden, door een woonlint en langs verschillende 

woonwijken.  

 

De woonwijken kennen reeds een hoge geluidsbelasting 

door de bestaande infrastructuur. Het geluidsklimaat in 

dit gebied wordt bepaald door zowel het verkeer op de 

snelwegen en door het vliegverkeer. Er kan dan ook 

aangenomen worden dat de bijdrage ten gevolge van de 

tram eerder beperkt zal zijn.  

 

Hoe zuidelijker het tracé verloopt hoe meer deze 

verwijderd is van de bestaande grote infrastructuur. Hoe 

kleiner de bijdrage van deze bestaande geluidsbronnen 

hoe groter de impact van de tram zal zijn. 

 

Het tracé verloopt dan via de  R22 naar het zuiden om 

via de N3 naar het oosten te gaan. Dit tracé loopt voor 

-2 Varianten r en s zijn gelegen langs de Leopold 

III laan. Door de hoge geluidsniveaus zal de 

impact eerder beperkt zijn. Er kan echter wel 

aangenomen worden dat het alternatief de 

voorkeur krijgt. De afstand tot woningen is in het 

tracé groter.  

 

Variant O zorgt ervoor dat het tracé over een 

drukke verkeersader loopt waar weinig 

geluidshinder te verwachten is. Door gebruik te 

maken van variant O kan de impact naar 

omwonenden beperkt worden  

 

Variant o -2 

Nagaan of geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de hand 

van schermen kan het 

aantal gehinderde of de 

verhoging in het 

geluidsniveau ter hoogte van 

woningen beperkt worden. 

De effectiviteit (de werkelijke 

geluidsdaling thv woningen,  

ongewenste reflecties, ..) en 

de inpasbaarheid (mogelijke 

hoogte, beschikbare 

ruimte,..) dienen in de 

project MER echter in detail 

nagegaan te worden.  
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoor

deling 

na 

MM 

het grootste deel via bestaande infrastructuur met een 

aanzienlijk geluidsbelasting.  

 

Uit de multi-blootstellingskaart van Brussel kan 

opgemaakt worden dat er geluidsniveaus (Lden)  tussen 

70 en 75 dB(A) verwacht worden op deze weg. De 

bijdrage van de tram ter hoogte van deze wegen is dan 

ook eerder beperkt. 

 

Globaal kan het effect als negatief beoordeeld worden.  

 
Onderstaand wordt een effectbepaling/beoordeling voor de verschillende haltes weergegeven.  
 
Een exacte kwantitatieve beoordeling van de effecten bij de haltes is op dit niveau niet mogelijk. In de project-MER dient in detail het verschil in  
geluid van afremmende en optrekkende tram’s ten opzichte van de rijdende tram  zelf onderzocht te worden. De neveneffecten, zoals o.a. de 
spraakgeluiden van mensen op de perrons, zijn in mindere mate van belang en zullen in normale omstandigheden niet voor een relevante 
verhoging in het geluidsklimaat zorgen. Het effect van de halte zelf wordt dan ook als verwaarloosbaar ingeschat. Daar waar een P&R wordt 
voorgesteld zal nagegaan worden wat de impact op de omgeving kan zijn.  
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Brandweer Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Heimbosch Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Onysquare Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Houba Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Heizel Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

0   
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effect neutraal is.  
Brandweer Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Heimbosch Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Modelwijk Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Stadion Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Houba Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Heizel Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

B: Heizel - VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   
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De Villegas Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Haneveld Halte in verkeersgebied De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Hellebeek Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Warande Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

De Tyras Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in gebied met een voldoende hoog 

omgevingsgeluid. Er is voldoende afstand tot 

woningen. De P&R zal geen bijkomende verhoging 

veroorzaken in het omgevingsggeluid.  

Conform het beoordelingskader kan geoordeeld 

worden dat het effect neutraal is.  

0 De exacte locatie of inrichting is niet 

gekend. Het is aangewezen 

voldoende afstand tot de woningen 

te behouden.  

 

VTM Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

B2 Esplanade Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 0   
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verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  
Bloemdallaan Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

St-Annalaan Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Het Voor Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

De Tyras Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in gebied met een voldoende hoog 

omgevingsgeluid. Er is voldoende afstand tot 

woningen. De P&R zal geen bijkomende verhoging 

veroorzaken in het omgevingsggeluid.  

Conform het beoordelingskader kan geoordeeld 

worden dat het effect neutraal is.  

0 De exacte locatie of inrichting is niet 

gekend. Het is aangewezen 

voldoende afstand tot de woningen 

te behouden.  

 

VTM Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

De Wand Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

0   
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beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  
Wannekouter Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Groendal  Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Streekbaan Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Vinkenlaan Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

De Tyras Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in gebied met een voldoende hoog 

omgevingsgeluid. Er is voldoende afstand tot 

woningen. De P&R zal geen bijkomende verhoging 

veroorzaken in het omgevingsggeluid.  

Conform het beoordelingskader kan geoordeeld 

worden dat het effect neutraal is.  

0 De exacte locatie of inrichting is niet 

gekend. Het is aangewezen 

voldoende afstand tot de woningen 

te behouden.  

 

VTM Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

0   
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effect neutraal is.  
De Wand Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Wannekouter Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Indringingsweg Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

De Tyras Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in gebied met een voldoende hoog 

omgevingsgeluid. Er is voldoende afstand tot 

woningen. De P&R zal geen bijkomende verhoging 

veroorzaken in het omgevingsggeluid.  

Conform het beoordelingskader kan geoordeeld 

worden dat het effect neutraal is.  

0 De exacte locatie of inrichting is niet 

gekend. Het is aangewezen 

voldoende afstand tot de woningen 

te behouden.  

 

VTM Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   
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De Wand Randstedelijke halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Versailles Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Beizegem Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Mariendal Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

De Tyras Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in gebied met een voldoende hoog 

omgevingsgeluid. Er is voldoende afstand tot 

woningen. De P&R zal geen bijkomende verhoging 

veroorzaken in het omgevingsggeluid.  

Conform het beoordelingskader kan geoordeeld 

worden dat het effect neutraal is.  

0 De exacte locatie of inrichting is niet 

gekend. Het is aangewezen 

voldoende afstand tot de woningen 

te behouden.  

 

VTM Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

C: VTM-Station Vilvoorde 
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C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Ennepetal Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Vlierkens Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Heldenplein  Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Ennepetal Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Vlierkens Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

0   
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effect neutraal is.  
Heldenplein Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Vliernkens Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Heldenplein Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

C4 Breemput Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Vlierkens Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 0   
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verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  
Heldenplein Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Kerklaan Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Uplace Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

E19 Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in gebied met een voldoende hoog 

omgevingsgeluid. Er is voldoende afstand tot 

woningen. De P&R zal geen bijkomende verhoging 

veroorzaken in het omgevingsggeluid.  

Conform het beoordelingskader kan geoordeeld 

worden dat het effect neutraal is.  

0   
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Diegem Dorp Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Technics Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

D2 Cat Site Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Kerklaan Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Uplace Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

E19 Halte in verkeersgebied De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

0   
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effect neutraal is.  
Diegem Dorp Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Korenberg Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Technics Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Brussels Airport  Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

D3 Cat Site Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Heirbaan Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Boskantweg Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Stadion Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 0   
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verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  
Korenberg Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Technics  Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

D4 Cat Site Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Heirbaan Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Batavia Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   
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Post Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Korenberg Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Technics Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Groenstraat Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Zeven Tommen Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 0   
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verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  
Tramlaan Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Vier Huiskens Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Hippodroom Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Tervuren Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

E2 Technics Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   
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A201 Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Keiberg Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Vlemincklaan Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Tramlaan Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Vier Huiskens Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Hippodroom Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

0   
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effect neutraal is.  
Tervuren  Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

E3 Technics Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

A201 Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Keiberg Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Henneau Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Woluweveld Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

N2 Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 0   
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verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  
Woluwelaan Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

UCL Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Kraainem M Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Kon.Astrid Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

De Burbure Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

L.Marcelis Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   
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Hippodroom Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Tervuren Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

E4 

 

Technics Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

A201 Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Keiberg Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Henneau Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Woluweveld Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

0   
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effect neutraal is.  
N2 Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Marcel Thiry Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Roodebeek M Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Weggevoerden Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Trammuseum Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Villa Delobar Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Madoux Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 0   
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verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  
Drie Kleuren Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Vier Armen Halte in verkeersgebied De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Oppemstraat Verstedelijkte halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   

Tervuren Randstedelijke Halte De effecten ten gevolge van de halte worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Conform het 

beoordelingskader kan geoordeeld worden dat het 

effect neutraal is.  

0   
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17.6.2 Trillingen 

Ten opzichte van de huidige situatie is bij alle tracévarianten sprake van een toename 
van de kans op trillingshinder.  
 
Trillingen worden met name veroorzaakt door de snelheid van het tramvoertuig in 
combinatie met oneffenheden in het spoor en slijtage van de wielen, de spoorconstructie 
en de soort ondergrond (slappe bodem). De bron van de trillingen is de 
onregelmatigheid in het metallisch contact tussen het wiel en de rail. Bij een perfect glad 
wiel en rail zou men enkel nog een secundair quasi-statisch effect hebben van de 
passage van een tram ten gevolge van zijn eigen gewicht 
 

 
 
Nadere uitspraken over het effect van trillingen kunnen pas worden gedaan als duidelijk 
is met welke snelheid waar wordt gereden, op welke wijze de spoorconstructie wordt 
uitgevoerd en wat de ondergrond is per segment. Dit is echter in deze fase van het 
project nog niet mogelijk. In onderstaande paragrafen wordt een toelichting gegeven 
welke aspecten een rol spelen i.v.m. trillingshinder ten gevolge van tramverkeer. 
 
Bodemgesteldheid  
De mate van demping van trillingen door de bodem wordt onder andere bepaald door de 
dynamische eigenschappen van de bodem. Bij een slappe veenachtige bodem treden 
vlakbij de trillingsbron (zeer) hoge niveaus op maar zal de trilling snel uitdempen. Bij een 
vaste zandbodem zijn de trillingsniveaus bij de bron lager maar duurt het langer voordat 
de trilling is uitgedempt. De mate van voortplanting van trillingen door de bodem wordt 
mede bepaald door de eigenschappen van de bodem. In deze fase van het project zou 
het bepalen van de effectieve trillingen ter hoogte van ontvangers ons te ver leiden. In 
de project-MER dient hier de nodige aandacht aan gegeven te worden. 
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Hinder en schade 
De trillingssterkte wordt uitgedrukt in de zogenoemde maximale effectieve 
trillingssnelheid Vmax,eff.. De trillingssnelheid wordt daarbij uitgedrukt in mm/s. 
 
In de Duitse trillingsnorm DIN4150, teil 2 wordt een overzicht gegeven van de 
voelbaarheid van trillingen afhankelijk van de trillingssterkte. Onderstaande tabel geeft 
dit overzicht met omschrijving van de trillingssterkte. 
 

Tabel 17.12 Trillingssterkte 

Omschrijving Sterkte  

Vmax in 

mm/s 

Niet voelbaar  <0.1 

Gevoelsgrens  = 0.1 

(Net) voelbaar  0.1 - 0.4 

Goed voelbaar 0.4 - 1.6 

Sterk voelbaar  1.6 - 6.3 

Zeer sterk voelbaar   >6.3 

 
Er dient een onderscheid gemaakt te worden tussen mogelijke trillingshinder bij mensen 
en eventuele schade door trillingen aan gebouwen. De grens voor menselijke 
waarnemingen ligt op 0,1 mm/s. 
 
Zeer gevoelige oude gebouwen kunnen structurele schade oplopen vanaf 3 mm/s en 
woningen vanaf 5 mm/s (in beide gevallen bij een trillingsfrequentie lager dan 10Hz). 
Slechts in bijzondere situaties, bijvoorbeeld pleisterwerk tegen gipsplaten, bestaat er 
een reële kans op esthetische schade bij trillingen beneden dit niveau. Het ontstaan van 
constructieve schade is bij dergelijke trillingen nagenoeg uitgesloten. 
 
Mogelijke trillingseffecten 
In onderstaande paragrafen wordt nagegaan wat de mogelijke trillingshinder ten gevolge 
van een tramspoor kan zijn. Hier werden geen detailberekeningen uitgevoerd maar werd 
onderzocht wat de mogelijke impact naar woongebieden of gevoelige gebouwen kan 
zijn.  
 
In grootteorde zijn er twee "klassieke" manieren van spooroplegging. Spoor in bestrating 
en spoor op ballastbed. Dit laatste is zoals klassieke “treinbeddingen” en beddingen van 
de kusttram buiten de bebouwde kom bijvoorbeeld. “Ballast” staat hierbij synoniem voor 
het grofkorrelige grind dat onder en tussen de dwarsliggers ligt.  
 
Binnen de bebouwde kom wordt de rail in de bestrating ingewerkt. Hoewel het grootste 
deel van de sneltrambedding in ballastbed aangelegd zal worden, is het vooral deze 
laatste manier van werken die relevant is voor trillingen, omdat het voornamelijk binnen 
de bebouwde kom is dat mogelijks trillinghinder ontstaat. De manier waarop de rail 
ingepast wordt varieert en is aan een sterke evolutie onderhevig, teneinde de 
trillinghinder zoveel mogelijk te reduceren. 
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Illustratie 17.10 Typische "klassieke" spooropbouw tram (bron: plan-MER Masterplan Antwerpen) 

 
De gebruikte rail is een gegroefde rail die via een stalen basisplaat met een railklem en 
kraagschroef wordt vastgezet op een houten dwarsligger. De dwarsligger is gefundeerd 
op steenslag. Tussen de rails worden betonstraatstenen gelegd op een laag 
gestabiliseerd zand. De toplaag kan ook uit andere elementen bestaan. Deze oplegging 
geeft vrij goed de krachten door naar de ondergrond en kan aldus, vooral op korte 
afstand, trillingen veroorzaken in gebouwen langsheen het tramspoor. 
 
Nieuwe toepassingen geven meer aandacht aan het gebruik van meer elastische 
elementen of inertiemassieven wat resulteert in een reductie van de trillingsoverdracht 
naar de omgeving toe en dit vooral bij hogere frequenties. 
 
Een groot deel van de tracés zal uitgevoerd worden op ballastbed. Het gebruik van 
ballastmatten en het verschuimen van ballast kan trillingshinder beperken.  
In onderstaande illustratie wordt een overzicht gegeven van de gemiddelde 
snelheidsniveaus in de bodem door railverkeer (dGmR). 
 

 
Illustratie 17.11 Lineaire snelheidsniveaus Lv in [ dB ref 1 nm/s] voor verschillende 

spoorconstructies op 5m afstand (dGmR) 
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In het kader van andere Plan-MER studies werden reeds trillingsmetingen uitgevoerd. 
Ter informatie geven we hier de resultaten ervan weer.  
 
In Gent (Hoevenen) werden simultaan op vier plaatsen op korte afstand van het spoor 
trillingsmetingen uitgevoerd bij trampassages van het type "Hermelijn". Volgende grafiek 
toont de trillingssnelheid en voortschrijdende effectieve trillingssnelheid bij een 
tramsnelheid van 40 km/h. 
 

 
Illustratie 17.12 Trillingsmetingen bij een passage  van een Hermelijn tram 

 
De trillingsmetingen lagen op 1.5 m tussen 0.5 en 0.8 mm/s, op 3.5m tussen 0.4 en 
0.6mm/s, op 5.5m tussen 0.3 en 0.45 mm/sen op 7.5m tussen 0.2 en 0.4mm/s.  
 
In Antwerpen werden op een aantal punten korte duur trillingsmetingen uitgevoerd ten 
gevolge van PCC trampassages ter hoogte van gevels op voetpadniveau. Er werd 
steeds gemeten met twee accelerometers in de verticale richting met een tussenafstand 
van ±twee à drie meter. Samenvattend worden de resultaten in onderstaande tabel 
weergegeven. 
 
Tabel 17.13 Vmax waarden meetcampagne PCC tram Antw erpen  

Plaats  Vmax 

Hoek Van Kerckhovenstraat – St-Norbertus (3m van spoor)  0.51 

De Conincplein N° 27 (5m van spoor)  0.46 

Van Schoonhovestraat N° 12 (5m van spoor)  0.45 

 
In St-Idesbald werden in 1997 metingen uitgevoerd naast het spoor in sterk 
gedegradeerde toestand. In 1998 werden de metingen herhaald na een vernieuwing van 
het spoor. Vervolgens werden in 2000 (bijna drie jaar later) de metingen opnieuw 
uitgevoerd. Op 1m van het spoor gaf dit oorspronkelijk 5.53, na vernieuwing 0.46 en na 
drie jaar ongeveer 0.7. 
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De kusttrammetingen bevestigen de meetresultaten in Antwerpen en Gent voor een 
spoor dat een aantal jaren in gebruik is. Tevens ziet men dat een nieuw spoor tot 40% 
minder trillingen veroorzaakt ten opzichte van een spoor dat een aantal jaren in gebruik. 
Ook ziet men dat een slechte toestand van de rails aanleiding kan geven tot 
trillingsniveaus die zeven maal groter zijn dan normaal. 
 
Metingen in Middelkerke gaven aan dat de overdracht van de trillingen naar een gebouw 
toe kleiner is dan in vergelijking met wegverkeer doordat de dominante trillingshinder bij 
trams zich op hogere frequenties afspeelt én dat bij deze frequenties de koppeling met 
het gebouw slechter is. Bij wegverkeer was dit ongeveer een factor twee, bij 
tramverkeer een factor vier. 
 
In geval van tramverkeer kan men de spooroplegging ook meer trillingsisolerend maken. 
Zoals reeds vermeld wordt er in de laatste jaren in de ontwerpfase van tramprojecten 
reeds onderzocht welke de best beschikbare technologieën voor spooropbouw 
aangewezen zijn om specifieke projectgebonden bijkomende trillingsisolatie te 
verwezenlijken. Er bestaat geen twijfel dat deze methodiek zich verderzet naar de 
toekomst toe wat leidt tot het bestendigen van de ervaring en de kennis op dit vlak 
welke op zich de resultaten verbetert én een veralgemening van zulke voorzieningen in 
de hand werkt. 
 
Onderstaande illustratie toont de resultaten naar trillingen toe in open veld voor 
enerzijds een niet geïsoleerd spoor en anderzijds een spoor op een zwevende 
betonplaat. Het globale waargenomen trillingsniveau is evenredig met de oppervlakte 
onder de curve. 
 
Op korte afstanden is dit nog steeds aanzienlijk en kan 50% of meer bedragen. Op 
grotere afstanden wordt dit effect teniet gedaan door de gronddemping die hoger is bij 
hogere frequenties.  
 
Illustratie 17.13 Spectrale vermogendichtheid in fu nctie van de snelheid in open veld op x = 8 m (link se 

figuur) en op x = 24 m (rechtse figuur) van het spo or, voor een spoor met isolatie onder 

de rail (volle lijn) en voor het spoor met isolatie  onder de rail en slab (streeplijn) 
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Over het algemeen zijn de gegenereerde trillingsniveaus zodanig dat deze op relatief 
korte afstand (men denkt aan enkele tientallen meters) niet meer waar te nemen zijn. 
Aldus is het zeer belangrijk om in deze invloedszone zo weinig mogelijk mensen te 
hinderen. Soms is het mogelijk om de inplanting zodanig aan te passen dat dit 
verwezenlijkt wordt. In het geval van trams denkt men vooral aan het gebruik van een 
centrale trambaan zodat korte afstanden t.o.v. gebouwen vermeden worden. 
 
De huidige tramlijnen geven aanleiding tot trillingseffecten tot op een afstand van 15 m 
van de sporen. In bepaalde gevallen is er momenteel hinder te verwachten tot op meer 
dan 30 en zelfs 40 m. Uit overige studies kan dan ook opgemaakt worden dat er tot 40 
m trillingshinder kan optreden. Er zal dan ook aan de hand van deze afstand een 
evaluatie uitgevoerd worden.  
 
Resultaten 
Onderstaand worden ten eerste de resultaten voor schade aan gebouwen en 
vervolgens de hinder voor mensen besproken. 
 

• Schade aan gebouwen 
Op basis van het besluit van de administrateur-generaal van 8 november 2012 
houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed wordt er een 
selectie weergegeven van gevoelige gebouwen binnen de 40 m. Het betreft hier 42 
gebouwen. 
 
Aan de hand van deze analyse wordt ervan uitgegaan dat de gevoeligste gebouwen in 
kaart worden gebracht. Overige gebouwen kunnen echter eveneens schade opleveren 
bij hoge trillingssnelheden. Echter dient deze afweging op detailniveau uitgevoerd te 
worden.  
 
Tabel 17.14 Aantal beschermde monumenten binnen 40 m 

Deeltracé 

Aantal 

beschermde 

monumenten 

(Binnen 40m) Deeltracé 

Aantal 

beschermde 

monumenten 

(Binnen 40m) 

A1 0 C3 15 

A2 0 D1 6 

B1 0 D2 6 

B2 0 D3 4 

B3 0 D4 5 

B4 0 E1 0 

B5 0 E2 1 

C1 15 E3 2 

C2 15 E4 0 
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Van de geselecteerde monumenten binnen de 40 m is een bijkomende analyse 
uitgevoerd. Er is voor elk monument nagegaan wat het meest nabijgelegen 
tracéalternatief is. Op basis hiervan is  nagegaan wat voor deze punten (tot een 
welbepaald tracé) de gemiddelde, maximale en minimale afstand is tot hun korts 
bijgelegen tracé. Indien een punt binnen de invloedsfeer van verschillende tracés zou 
gelegen zijn wordt hier echter geen rekening mee gehouden. Op basis van deze 
analyse kan een beeld gevormd worden wat de afstanden van de monumenten zijn tot 
de tracéalternatieven. 
 
Tabel 17.15 Afstanden van monumenten tot tracés pun ten 

Alternatief Gemiddelde (m) Maximum afstand (m) Minimumafstand ( m) 

C1 22.6 37.3 7.6 

D1 13.3 21.0 9.1 

D3 20.7 36.8 12.4 

D4 39.6 39.6 39.6 

E2 30.8 30.8 30.8 

E3 30.0 38.0 22.1 

 

De minimale afstand tot een monument bedraagt ca. 8 m. Uit de metingen afkomstig uit 
andere MER’s en trillingsonderzoeken kan opgemaakt worden dat voor deze gebouwen 
geen schade ten gevolge van trillingen te verwachten is. Bovenstaande analyse zal dan 
ook mee de afweging tussen de deeltracés bepalen. 
 
In het Brussels Gewest is eveneens nagegaan welke monumenten ter hoogte van de 
nieuwe tramlijnen binnen de 40 m zijn gelegen. Binnen dit plangebied komnen binnen 
deze buffer geen beschermde monumenten voor. 
 

• Hinder mensen 
In onderstaande paragraaf wordt kort toegelicht wat de oppervlakte woongebied is 
binnen de 40 m. Op basis hiervan kan een beeld weergegeven worden wat de 
potentiele impact naar omwonenden is.  
 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de verschillende types 
bestemmingen “woonzone” binnen de buffer van 40 m. 
 
Tabel 17.16 Voorkomende bestemmingen woongebied in het gewestplan  

code omschrijving 

100 woongebieden 

101 woongebieden met kultureel, historische en/of esthetische waarde 

102 woongebieden met landelijk karakter 

104 woonpark 

105 woonuitbreidingsgebieden 

132 gebied voor stedelijke ontwikkeling 

180 reservegebieden voor woonwijken 

ZH Zone d'habitation (ZH) 

ZHPR Zone d'habitation à prédominence résidentielle (ZHPR) 
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Tabel 17.17 Oppervlakte woonzone binnen de 40 m va het spoor  

Alternatief 

100 

(Ha) 

101 

(Ha) 

102 

(Ha) 

104 

(Ha) 

105 

(Ha) 

132 

(Ha) 

ZH 

(Ha) 

ZHPR 

(Ha) 

Totaal  

(Ha) 

A1 1,3      0,7 5,1 7,1 

A2 0,9 6,7 7,6 

B1 8,5 8,5 

B2 21,0 0,7 1,1 22,8 

B3 11,3 2,1 2,7 16,2 

B4 4,5 2,1 3,7 10,3 

B5 1,4 12,5 13,9 

C1 15,5 2,8 0,5 18,9 

C2 2,3 5,1 0,5 8,0 

C3 20,3 0,2 0,5 21,1 

D1 9,3 7,0 16,3 

D2 7,9 7,0 14,9 

D3 4,9 1,0 5,9 

D4 4,0 0,0 4,0 

E1 15,5 1,7 0,2 17,3 

E2 18,1 1,7 19,8 

E3 25,6 1,7 0,3 27,6 

E4 4,9 2,3 0,1 7,3 

Grand Total 174,8 8,2 0,0 5,1 1,2 15,6 10,3 32,4 247,6 
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In onderstaande tabel wordt een overzicht weergegeven van de effecten en beoordelingen per alternatief. 
 
Algemene opmerkingen: 
 
Trillingseffecten zijn afhankelijk van verschillende factoren. Onderstaande beoordeling is op een kwalitatieve basis uitgevoerd zodat een 
afweging uitgevoerd kan worden tussen de verschillende alternatieven. Hierbij is een soort worst case benadering gebruikt. Afhankelijk van 
de ligging en de afstand tot de woningen is een inschatting gemaakt wat de mogelijk effecten kunnen zijn. Er zijn op dit moment nog te veel 
onzekerheden om met grotere precisie voorspellingen te doen. Dit dient echter in een latere fase meer in detail onderzocht te worden.  
 
In project-MER dient nagegaan te worden wat de risicogebouwen zijn en dient een soort staat van bevinding opgemaakt te worden. Naar 
trillinghinder bij personen dient eveneens onderzoek uitgevoerd te worden. Voor gevoelige gebouwen dient dan ook gekeken te worden of de 
spooroplegging trilling isolerend dient gemaakt te worden aan de hand van een elastische spoor oplegging. 
 
Er kan geconcludeerd worden dat ten gevolge van de haltes zelf geen trillingen verwacht worden. Het effect van de haltes op trillingen is dan 
ook in alle gevallen neutraal. Voor een P&R worden eveneens geen trillingen verwacht. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeli

ng na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Deeltracé A1 beschrijft een tracé tussen UZ Jette en de 

Heizel langs de Romeinse steenweg.  Het tracé loopt 

over de Dikke Beuklaan, Romeinse Steenweg, de 

Houba De Strooperlaan en de Keizerin Charlottelaan 

over een vrij liggende trambusbaan. Er wordt niet 

verwacht dat de configuratie van de beschreven wegen, 

, ingrijpend zal wijzigen. Dit alternatief loopt volledig door 

woongebied. De woningen zijn op een relatief grote 

afstand van de wegen gelegen. Er wordt gebruik 

gemaakt van de bestaande infrastructuur. Door de 

0 Ook de variant op alternatief A1 loopt door 

woongebied en grotendeels over bestaande 

infrastructuur.. De ruimte op deze weg is 

beperkter. Het effect van de variant is negatiever 

als het gekozen tracé. 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeli

ng na MM 

beschikbare ruimte op deze grotere verbindingswegen 

en de sporen centraal op deze wegen te leggen kan 

aangenomen worden dat het effect vewaarloosbaar zal 

zijn.  

 

Het effect is neutraal. 

  

A2 Deeltracé A2 beschrijft een tracé tussen UZ Jette en de 

Heizel langs de Romeinse steenweg. Het tracé loopt 

over de Dikke Beuklaan, Generaal de Ceunincklaan, de 

Houba De Strooperlaan en de Keizerin Charlottelaan 

over een vrij liggende trambusbaan. Dit alternatief loopt 

volledig door woongebied. Hierbij wordt gebruik gemaakt 

van bestaande wegenis. In beide alternatieven zijn de 

oppervlakte woongebied binnen de 40 m gelijkaardig.  

Ten opzichte van alternatief A1 zijn er hier gebouwen op 

korter afstand gelegen. 

 

De afstand tot sommige gebouwen is beperkt. Het effect 

kan als beperkt negatief beoordeeld worden.  

 

Het effect kan als beperkt negatief beoordeeld worden. 

 

-1    

B: Heizel - VTM 

B1 Deeltracé B1 beschrijft een tracé tussen de Heizel en de 

Medialaan (Vilvoorde) langs de A12 en de Beekvallei. 

Het tracé loopt over Esplanade, Antwerpselaan, parallel 

aan de R0 en de Tyraslaan naar de Medialaan. 

 

-1 Variant m is aan de noordzijde van de R0 

gelegen. De variant volgt grotendeels de 

bestaande wegen (Albert I laan en Poststraat). 

Deze variant heeft weinig impact op 

woongebied. Het aantal gehinderden zal door de 

Variant a 

 

. 

-1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeli

ng na MM 

Waar de het tracé afwijkt van RO ( Haneveld) zijn 

beperkt woningen gelegen. De afstand tot deze 

woningen is op sommige locaties beperkt.  

 

B1 beslaat de minste oppervlakte woongebied binnen de 

buffer van 40 m. 

 

Er kan dan ook aangenomen worden dat het effect 

beperkt zal zijn op dit tracé.  

keuze van deze variant niet sterk wijzigen. 

 

 

Variant l beschrijft een variant die loopt via de 

Reigerslaan, Meeuwenlaan en Opperveldlaan, 

naar de Medialaan. Door de aansnijding van 

extra woongebied kan deze variant als negatief 

beoordeeld worden tov het alternatief 

  

B2 Dit alternatief beslaat de grootste oppervlakte 

woongebied binnen zijn buffer van 40 m. Alternatief B2 

loopt volledig door woongebied.  

Het tracé loopt over Esplanade, Romeinse Steenweg, 

Sint-Annalaan, Meeuwenlaan, Vinkenlaan en parallel 

aan de R0 via de Tyraslaan naar de Medialaan. Met 

uitzondering van het gedeelte parallel aan de R0 loopt 

het tracé over een vrije verharde trambusbaan of een 

bijzonder overrijdbare bedding die ingepast wordt in de 

huidige wegenis.  

 

De meeste woningen bevinden zich in het algemeen op 

voldoende afstand. Op de meeste plaatsen zijn er 

voortuinen of parkeerstroken. Het spoor is op sommige 

locaties op korte afstand van woningen gelegen 

waardoor aangenomen kan worden dat er nog een 

beperkt negatief effect zal optreden.  

 

-1 Variant m is aan de noordzijde van de R0 

gelegen. De variant volgt grotendeels de 

bestaande wegen (Albert I laan en Poststraat). 

Deze variant heeft weinig impact op 

woongebied. Het aantal gehinderden zullen door 

de keuze van deze variant niet sterk wijzigen. 

 

 

Variant a 

 

 

 

-1 

B3 Het tracé loopt over Eeuwfeestlaan, Dikkelindelaan, 

Wand, Wannekouterlaan, Warandelaan en parallel aan 

-1 Variant m is aan de noordzijde van de R0 

gelegen. De variant volgt grotendeels de 

Variant a 

 

-1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeli

ng na MM 

de R0 via de Tyraslaan naar de Medialaan. Met 

uitzondering van het gedeelte over de Eeuwfeestlaan, 

de Dikkelindelaan, het gedeelte parallel aan de R0 en 

stukken van de Warandelaan loopt het tracé over een 

vrije verharde trambusbaan of een bijzonder overrijdbare 

bedding die ingepast wordt in de huidige wegenis. 

 

Alternatief B3 loopt grotendeels door woongebied, ten 

dele op MIVB bedding en ten dele op bestaande wegen. 

Door gebruik te maken van de bestaande tram- en of 

spoorbeddingen kan er aangenomen worden dat de 

hinder van trillingen beperkt zal zijn. Door de verhoogde 

intensiteiten kan echter wel een verhoogde hinder 

optreden. 

 

De meeste woningen bevinden zich in het algemeen op 

voldoende afstand. Op de meeste plaatsen zijn er 

voortuinen of parkeerstrooken. Het spoor is op sommige 

locaties op korte afstand van woningen gelegen 

waardoor aangenomen kan worden dat er nog een 

beperkt negatief effect zal optreden 

 

bestaande wegen (Albert I laan en Poststraat). 

Deze variant heeft weinig impact op 

woongebied. Het aantal gehinderden zal door de 

keuze deze variant niet sterk wijzigen. 

 

Variant A loopt over de Heizel. Hierdoor zullen 

minder gehinderde voorkomen. Variant C is 

langsheen de A12 gelegen. Trillingshinder zal 

hier verwaarloosbaar zijn.  

 

Variant D zal geen wijziging veroorzaken ten 

opzichte van het alternatief. 

 

 

B4 Het tracé loopt over Eeuwfeestlaan, Dikkelindelaan, 

Wand, Wannekouterlaan, Heyssellaan, Indringingsweg, 

Tyraslaan naar de Medialaan. Met uitzondering van het 

gedeelte over de Eeuwfeestlaan, de Dikkelindelaan en 

het tracé tussen Heyssellaan en Indringingsweg loopt 

het tracé over een vrije verharde trambusbaan of een 

bijzonder overrijdbare bedding die ingepast wordt in de 

-1 Variant a loopt over de Heizel. Hierdoor zullen er 

minder gehinderden zijn. Variant C is langsheen 

de A12 gelegen. Voor variant c wordt de hinder 

verwaarloosbaar geacht.  

 

 

Variant D zal geen wijziging veroorzaken ten 

Variant a 

 

-1 
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huidige wegenis. Ter hoogte van de Heyssellaan loopt 

het tracé gemengd met het overige verkeer 

 

De meeste woningen bevinden zich in het algemeen op 

voldoende afstand. Op de meeste plaatsen zijn er 

voortuinen of parkeerstroken. Het spoor is op sommige 

locaties op korte afstand van woningen gelegen 

waardoor aangenomen kan worden dat er nog een 

beperkt negatief effect zal optreden.  

 

Het effect is beperkt negatief. 

 

opzichte van het alternatief. 

 

B5 Het tracé loopt over Eeuwfeestlaan, Dikkelindelaan, 

Wand, Versailleslaan, Bruynsstraat, Tyraslaan naar de 

Medialaan. Met uitzondering van het gedeelte over de 

Eeuwfeestlaan en de Dikkelindelaan loopt het tracé over 

een vrije verharde trambusbaan of een bijzonder 

overrijdbare bedding die ingepast wordt in de huidige 

wegenis. 

 

Alternatief B5 ten slotte, loopt volledig door woongebied. 

Het tracé sluit aan bij alternatief 4 ter hoogte van het 

Militair hospitaal.  

 

Het effect is beperkt negatief. 

 

-1 Variant a loopt over de Heizel. Hierdoor zullen er 

minder gehinderden zijn. Variant C is langsheen 

de A12 gelegen. Trillingshinder zal hier 

verwaarloosbaar zijn.  

 

 

 

 

Variant a 

 

-1 

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Alternatief C1 loopt eerst door industriegebied, en 

vervolgens op de grens van woongebied en parkgebied. 

-1 In variant l loopt het tracé niet langs het park 

Drie fonteinen. Het tracé loopt dan door de 
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Het tracé loopt voor een groot gedeelte over bestaande 

wegen met beperkte breedte. Door de tram aan de rand 

van de woongebieden te laten lopen kan aangenomen 

worden dat hinder beperkt zal zijn.  

 

Het tracé loopt over de N211 naar het centrum van 

Vilvoorde. Op deze steenweg is voldoende ruimte om de 

hinder te beperken.  

 

De drie C-alternatieven bezitten een gelijk aantal 

beschermde monumenten binnen een buffer van 40 m.  

 

Algemeen kan aangenomen worden dat het effect 

beperkt negatief is. 

 

woonwijk om in de Rubensstraat ( C3) verder te 

lopen. Het aansnijden van woonkernen is niet 

aan te raden waardoor aangenomen kan worden 

dat de variant een negatieve impact ten opzichte 

van het alternatief vormt.  

 

C2 Alternatief C2 loopt eveneens door industriegebied en 

vervolgens volledig door woongebied tot aan de 

aansluiting op de N211. Het alternatief loopt grotendeels 

langs bestaande wegen. Het verschil met variant C1 zit 

hem hoofdzakelijk in het traject tussen de RO en de 

N211. Door het tracé te laten lopen langsheen de 

Belgiëlaan wordt er een woongebied doorsneden.  

 

Er kan dan ook aangenomen worden dat de impact naar 

aantal gehinderden groter zal zijn dan in het alternatief 

C1. Het verdere traject kent eenzelfde impact als C1.  

 

De meeste woningen bevinden zich in het algemeen op 

voldoende afstand. Op de meeste plaatsen zijn er 

-1 Variant b (Twee leeuwenweg) start op hetzelfde 

tracé als alternatief C1 maar steekt dan via de 

Twee leeuwenweg door naar alternatief C2. 

Deze variant loopt door een zone voor openbare 

instellingen (BPA Hoogland). Er is extra 

aansnijding van woongebied. Dit wordt als 

negatief beoordeeld. 

 

Variant l beschrijft een variant via 

Minnemolenstraat en Vlierkensstraat. Er is extra 

aansnijding van woongebied. Dit wordt als 

negatief beoordeeld. 
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voortuinen. Het spoor is op sommige locaties op korte 

afstand van woningen gelegen waardoor aangenomen 

kan worden dat er nog een beperkt negatief effect zal 

optreden.  

 

Dit alternatief heeft de kleinste oppervlakte woongebied 

binnen zijn buffer van 40 m. De drie C-alternatieven 

bezitten een gelijk aantal beschermde monumenten 

binnen een buffer van 40 m.  

 

Algemeen kan aangenomen worden dat het effect 

beperkt negatief zal zijn. 

  

C3 Ook alternatief C3 loopt eerst door de industriezone. 

Vervolgens loopt dit tracé langs de Albert I- laan om via 

een woonwijk veder te lopen naar de N211.  

 

De drie C-alternatieven bezitten een gelijk aantal 

beschermde monumenten binnen een buffer van 40 m.  

 

Langsheen de Albert I-laan zijn woningen gelegen. Door 

het opsplitsen van de tramlijn wordt het gebied met 

potentieel gehinderden vergroot. De zone waar de 

ontkoppeling van het spoor wordt voorzien zal dan ook 

trillingshinder van de twee sporen ondervinden. 

 

De meeste woningen bevinden zich in het algemeen op 

voldoende afstand. Op de meeste plaatsen zijn er 

voortuinen. Het spoor is op sommige locaties op korte 

-2    
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afstand van woningen gelegen. Er zal een negatief effect 

optreden.  

 

Algemeen kan aangenomen worden dat het effect 

negatief is. 

 

Het tracé langsheen de N211 kent een beperkte impact.  

Globaal gezien kan aangenomen worden dat er een 

negatieve impact is.  

 

 

D: Station –Vilvoorde - Airport 

D1 Het alternatief loopt ten noorden van de CAT-site via de 

Woluwelaan richting de luchthaven. Het tracé loopt 

grotendeels door industriegebied en buffergebied, 

volgens het gewestplan, maar loopt ook langsheen 

woongebieden.  Dit D-alternatief bezit de grootste 

oppervlakte woongebied binnen een buffer van 40 m. 

  

Gezien de ligging langs de Woluwelaan, is de impact 

eerder beperkt. Het aantal woningen dat nabij deze weg 

is gelegen is beperkt. Ter hoogte van Diegem zijn er 

enkele woningen langsheen het tracé gelegen. De 

beschikbare ruimte tussen de gebouwen en het 

ingetekende tracé bedraagt ca. 10 m. op basis hiervan 

kan aangenomen worden dat de hinder beperkt zal 

blijven. 

 

Over het merendeel van het tracé valt geen hinder te 

-1 De varianten b, c en d lopen ten opzichte van de 

variant meer ten zuiden door de CAT-site. 

Variant d loopt langs de sporen maar loopt dan 

nog verder door, sluit aan op de Schaarbeeklei 

en draait dan af op de Machelenstraat - 

Vilvoordelaan om zo aan te sluiten op alternatief 

D1-D2. Hoewel het aantal woningen langs deze 

baan beperkt is, heeft deze variant duidelijk de 

grootste impact op woningen. Dit alternatief kan 

als negatief beoordeeld worden ten opzichte van 

het alternatief.  

 

Variant n loopt door industriegebied. De impact 

naar het aantal gehinderden zal eerder beperkt 

zijn. 

 

Variant O zorgt ervoor dat het tracé over een 

Variant o -1 

Uit het 

voorzorgspricipe 

wordt in de volgende 

fase best nagegaan of 

er  risicogebouwen ( 

naar hinder als 

schade)  zijn waarbij 

een soort staat van 

bevinding opgemaakt 

wordt. Voor gevoelige 

gebouwen dient dan 

ook gekeken te 

worden of de 

spooroplegging 

trillingsisolerend dient 

gemaakt te worden 

-1 
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verwachten. Ter hoogte van Diegem kan een beperkte 

hinder verwacht worden.  

 

drukke verkeersader loopt waar weinig 

geluidshinder te verwachten is. Door gebruik te 

maken van variant O kan de impact naar 

omwonenden beperkt worden  

 

Varianten r en s zijn gelegen langs de Leopold 

III laan. Door de ligging naast deze infrastructuur 

zal de hinder beperkt zijn. Sommige woningen 

zijn op beperkte afstand gelegen. De variant 

krijgt ten opzichte van het alternatief een 

negatieve beoordeling.  

aan de hand van een 

elastische spoor 

oplegging. 

 

D2 Alternatief D2 loopt grotendeels gelijk met alternatief D1. 

Dit alternatief volgt echter de R0 verder en steekt zo 

door naar de luchthaven.  

 

 

Ook voor dit alternatief is de impact beperkt. 

 

-1 Varianten b en c beschrijven een andere 

aansluiting langs de R22. Ten opzichte van de 

basisvariant verandert de beoordeling niet. 

 

Variant d loopt langs de sporen maar loopt dan 

nog verder door, sluit aan op de Schaarbeeklei 

en draait dan af op de Machelenstraat - 

Vilvoordelaan om zo aan te sluiten op alternatief 

D1-D2. Hoewel het aantal woningen langs deze 

baan beperkt is, heeft deze variant duidelijk de 

grootste impact op woningen. Dit alternatief kan 

als negatief beoordeeld worden ten opzichte van 

het alternatief.  

 

Uit het 

voorzorgspricipe 

wordt in de volgende 

fase best nagegaan of 

er  risicogebouwen ( 

naar hinder als 

schade)  zijn waarbij 

een soort staat van 

bevinding opgemaakt 

wordt. Voor gevoelige 

gebouwen dient dan 

ook gekeken te 

worden of de 

spooroplegging 

trillingsisolerend dient 

gemaakt te worden 

aan de hand van een 

elastische spoor 

-1 
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oplegging.  
D3 Alternatief D3 loopt centraal door de CAT-site. Van 

daaruit loopt het tracé langs de luchthavenlaan en buigt 

dan af naar het westen om via de E19 verder te lopen.  

 

De E19 wordt (via een nieuw viaduct) gekruist ter hoogte 

van Brucargo. Na Brucargo sluit het tracé aan op de 

Ring en loopt dan verder richting de luchthaven.  

 De afstand tot woningen is over het algemeen 

voldoende om hinder te voorkomen. Enkele woningen 

zijn op beperkte afstand gelegen. Ter hoogte van deze 

woningen kan aangenomen worden dat er nog trilllingen 

waarneembaar zijn.  

 

Het effect kan als beperkt negatief beoordeeld worden 

 

-1 Variant f kent een iets zuidelijkere ligging op de 

CAT-site. Er is nog steeds voldoende afstand 

om hinder te voorkomen. De effecten naar 

trillingshinder blijven gelijkaardig.  

 

Variant h geeft een alternatieve wijze om van 

alternatief D3 door Brucargo te gaan. Door het 

industriële karakter van het gebied kan 

aangenomen worden dat de tram geen hinder 

zal veroorzaken. 

 

Uit het 

voorzorgspricipe 

wordt in de volgende 

fase best nagegaan of 

er  risicogebouwen ( 

naar hinder als 

schade)  zijn waarbij 

een soort staat van 

bevinding opgemaakt 

wordt. Voor gevoelige 

gebouwen dient dan 

ook gekeken te 

worden of de 

spooroplegging 

trillingsisolerend dient 

gemaakt te worden 

aan de hand van een 

elastische spoor 

oplegging.  

-1 

D4 Alternatief D4 beslaat de minste oppervlakte 

woongebied binnen zijn buffer van 40 m.  

 

Alternatief D4 loopt gelijk met alternatief D3 tot waar dit 

laatste afbuigt richting E19. Alternatief D4 loopt nog 

verder op de luchthavenlaan en loopt langs Brucargo tot 

het terug aansluit bij alternatief D3. In tegenstelling tot 

D3 loopt het tracé in de middenberm van de 

luchthavenlaan. Naar het voorkomen van trillingshinder 

0 Variant f kent een iets zuidelijkere ligging op de 

CAT-site. Er is nog steeds voldoende afstand 

om hinder te voorkomen. De effecten naar 

trillingshinder blijven gelijkaardig.  
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krijgt dit de voorkeur. Ook dit alternatief heeft geen 

belangrijke impact. Door het industriële karakter van de 

omgeving kan aangenomen worden dat de hinder 

verwaarloosbaar zal zijn. 

 

E: Airport - Tervuren 

E1 Alternatief E1 loopt aan de rand van de woonkern van 

Zaventem. Ook doorsnijdt het tracé een woonwijk in 

Sterrebeek en loopt het langs een andere woonwijk.  

De afstand tot sommige woningen is beperkt. 

 

Het tracé doorkruist de woonkern van Wezembeek-

Oppem gebruik makend van de bestaande tramsporen 

van MIVB en loopt vanaf Ban-Eik over de voormalige 

trambedding verder tot Tervuren. Door gebruik te maken 

van de bestaande tram- en of spoorbeddingen kan er 

aangenomen worden dat de hinder van trillingen beperkt 

zal zijn. Door de verhoogde intensiteiten kan echter wel 

een verhoogde hinder optreden. 

 

In zijn totaliteit kan aangenomen worden dat het effect 

negatief zal zijn.  

 

-2 Variant b is centraal gelegen t.o.v. van 

woningen. De afstand tot woningen wordt hier 

dan ook het meest gerespecteerd. Naar 

trillingshinder kan dit als positief beoordeeld 

worden. 

 

Variant c is langsheen een woongebied gelegen, 

en zou dan ook voor extra hinder zorgen t.o.v. 

het gekozen alternatief. 

 

Variant d loopt doorheen het industriegebied. 

Door het industriële karakter kan aangenomen 

worden dat er door de keuze van deze variant 

een beperking zal optreden van het aantal 

gehinderden. 

 

Variant d -1 

In de volgende fase 

dient nagegaan te 

worden  wat de 

risicogebouwen ( naar 

hinder als schade)  zijn 

waarbij een soort staat 

van bevinding 

opgemaakt wordt. 

Voor gevoelige 

gebouwen dient dan 

ook gekeken te 

worden of de 

spooroplegging 

trillingsisolerend dient 

gemaakt te worden 

aan de hand van een 

elastische spoor 

oplegging. 

 

-1 

E2 Alternatief E2 loopt naar het westen, kruist de R0 en 

loopt zo verder naar de A201.  

 

-2 Varianten r en s zijn gelegen langs de Leopold 

III laan. De afstand tot woningen is in het 

alternatief groter. 

Variant o -1 

In de volgende fase 

dient nagegaan te 

-1 
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Hierbij loopt het tracé voor een kort stuk langs een 

woonwijk van Zaventem. Na een stukje de A201 gevolgd 

te hebben, buigt het tracé af naar het oosten, kruist terug 

de R0 en loopt dan naar het zuiden, door een woonlint 

en langs verschillende woonwijken. Het tracé kruist de 

E40 en loopt dan naar het oosten om aan te sluiten op 

het tracé van alternatief E1. 

 

De afstand tot sommige woningen is beperkt. 

 

Door het aansnijden van talrijke woonzones kan 

aangenomen worden dat het effect negatief is. 

 

 

Variant o zorgt ervoor dat het tracé over een 

drukke verkeersader loopt waar weinig 

geluidshinder te verwachten is. Door gebruik te 

maken van variant o kan de impact naar 

omwonenden beperkt worden  

 

Variant b is centraal gelegen t.o.v. van 

woningen. De afstand tot woningen wordt hier 

dan ook het meest gerespecteerd. Dit kan als 

positief beoordeeld worden. 

 

Variant c is langsheen een woongebied gelegen.  

En zou dan ook voor extra hinder zorgen t.o.v. 

het gekozen alternatief. 

 

Variant z zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling.  

worden  wat de 

risicogebouwen ( naar 

hinder als schade)  zijn 

waarbij een soort staat 

van bevinding 

opgemaakt wordt. 

Voor gevoelige 

gebouwen dient dan 

ook gekeken te 

worden of de 

spooroplegging 

trillingsisolerend dient 

gemaakt te worden 

aan de hand van een 

elastische spoor 

oplegging. 

E3 Alternatief E2 loopt naar het westen, kruist de R0 en 

loopt zo verder naar de A201. Hierbij loopt het tracé voor 

een kort stuk langs een woonwijk van Zaventem. Na een 

stukje de A201 gevolgd te hebben, buigt het tracé af 

naar het oosten, kruist terug de R0 en loopt dan naar het 

zuiden, door een woonlint en langs verschillende 

woonwijken. 

 

Door het aansnijden van talrijke woonzones kan 

aangenomen worden dat het effect negatief is. De 

afstand tot sommige woningen is beperkt.  

-2 Varianten r en s zijn gelegen langs de Leopold 

III laan. Er kan echter wel aangenomen worden 

dat het alternatief de voorkeur krijgt. De afstand 

tot woningen is in dit alternatief groter.  

 

Variant o zorgt ervoor dat het tracé over een 

drukke verkeersader loopt waar weinig 

geluidshinder te verwachten is. Door gebruik te 

maken van variant O kan de impact naar 

omwonenden beperkt worden. 

 

Variant o -1 

In de volgende fase 

dient nagegaan te 

worden  wat de 

risicogebouwen ( naar 

hinder als schade)  zijn 

waarbij een soort staat 

van bevinding 

opgemaakt wordt. 

Voor gevoelige 

gebouwen dient dan 

-1 
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De impact kan als negatief beoordeeld worden. 

Variant z zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling.  

ook gekeken te 

worden of de 

spooroplegging 

trillingsisolerend dient 

gemaakt te worden 

aan de hand van een 

elastische spoor 

oplegging. 

E4 Alternatief D4 bezit de minste oppervlakte woongebied 

binnen de buffer van 40 m. 

 

Alternatief E4 loopt naar het westen, kruist de R0 en 

loopt zo verder naar de A201. Hierbij loopt het tracé voor 

een kort stuk langs een woonwijk van Zaventem. Na een 

stukje de A201 gevolgd te hebben, buigt het tracé af 

naar het oosten, kruist terug de R0 en loopt dan naar het 

zuiden.  

 

De afstand tot sommige woningen is beperkt. Er kan dan 

ook aangenomen worden dat het effect negatief is.  

 

De impact kan als negatief beoordeeld worden. 

 

Het effect dient echter wel genuanceerd te worden door 

de lengte van het alternatief. In verhouding met de 

lengte van het alternatief kan er aangenomen worden 

dat er een beperkt effect zal zijn 

-1 Varianten r en s zijn gelegen langs de Leopold 

III laan. De afstand tot woningen is in het 

alternatief groter. 

 

Variant O zorgt ervoor dat het tracé over een 

drukke verkeersader loopt waar weinig 

geluidshinder te verwachten is. Door gebruik te 

maken van variant O kan de impact naar 

omwonenden beperkt worden  

 

Variant o -1 

Uit het 

voorzorgspricipe 

wordt in de volgende 

fase best nagegaan of 

er  risicogebouwen ( 

naar hinder als 

schade)  zijn waarbij 

een soort staat van 

bevinding opgemaakt 

wordt. 

Door het gebruik van 

grotere infrastructuur ( 

met meer ruimte) kan 

aangenomen worden 

dat door op beperkte 

locaties elastische 

spooroplegging te 

voorzien of beperkte 

verschuivingen de 

hinder beperkt kan 

0 
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worden.  
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17.7 Cumulatieve effecten bij ontwikkeling van de 4  Vlaams-Brabantse tramlijnen 

Deze tramlijn kruist met tramlijn P1 (Boom- Brussel) ter hoogte van de Heizel en met 
tramlijn P3 (Heist-op-den-Berg – Brussel) ter hoogte van Brussels Airport. Voor deze 
locaties moet dan ook onderzocht worden in welke mate cumulatieve effecten optreden. 
 
Voor de zone aan de Heizel gaat het om de alternatieven van deeltracés A en B van de 
lijn Boom-Brussel en de alternatieven van deeltracés A en B van de lijn Jette-Tervuren. 
 
Voor de zone aan Brussels Airport gaat het om de alternatieven van deeltracé A en het 
alternatief B3 van de lijn Heist-op-den-Berg – Brussel en de alternatieven van deeltracés 
D en E van de lijn Jette – Tervuren. 
 
Door gebruik te maken van de dezelfde trambedding kan er aangenomen worden dat de 
cumulatieve hinder van trillingen verwaarloosbaar zijn. Er worden geen andere 
trillingsniveaus verwacht.  
 
Naar geluid kan aangenomen worden dat het effect van een nieuwe spoorweg 
ingrijpend kan zijn maar het anderzijds het effect van een verandering voor een 
bestaande spoorweg dan weer kleiner is. Indien de intensiteiten verdubbelen zal er 
slechts een verhoging van 3 dB(A) optreden. 
 

17.1 Randvoorwaarden/aanbevelingen voor volgende pr ojectfases 

Momenteel is nog niet duidelijk waar de transformatoren zullen geplaatst worden. Ze zijn 
dan ok niet meegenomen in de modellering. Aan de hand van de huidige inzichten kan 
er van uitgegaan worden dat er om de 2 à 3 km een transformator noodzakelijk zal zijn. 
Aangenomen wordt dat deze op een zorgvuldige plaats kunnen ingepland worden zodat 
geluidshinder vermeden wordt. 
 
 
 

17.2 Ontwikkelingsscenario’s 

Tabel 17.18 Relatie van de discipline Geluid en tri llingen met de ontwikkelingsscenario’s 

Ontwikkelingsscenario’s P4  

START De effecten van de discipline geluid en trillingen hebben een positieve 

weerslag op dit ontwikkelingsscenario. 

VSGB De effecten van de discipline geluid hebben niet rechtstreeks een invloed. 

Echter hebben de alternatieven die een relevante bijdrage hebben in het 

gebied een weerslag op de kwaliteit van het gebied. Een verhoogd 

achtergrondgeluid zal voor een verlaagde kwaliteit of potentie van het gebied 

zorgen. 

R0 De effecten van de discipline geluid en trillingen hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

MINA4 De effecten van de discipline geluid en trillingen hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

GewOP De effecten van de discipline geluid en trillingen hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 
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Uplace De effecten van de discipline geluid en trillingen hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

Landinrichtingsproject Vlaamse 

Rand 

De effecten van de discipline geluid hebben niet rechtstreeks een invloed. 

Echter hebben de alternatieven die een relevante bijdrage hebben in het 

gebied een weerslag op de kwaliteit van het gebied. Een verhoogd 

achtergrondgeluid zal voor een verlaagde kwaliteit of potentie van het gebied 

zorgen. 

Fiets-GEN De effecten van de discipline geluid en trillingen hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

 
 

17.3 Leemten in de kennis 

Voor trillingen bestaat er geen richtlijn of model dat opgelegd wordt door regelgeving of 
beschreven wordt door normering. 
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18 DISCIPLINE LUCHT 

18.1 Figuren 

Figuur 18.1 Meetpunten in Vlaanderen en Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
 

18.2 Afbakening van het studiegebied 

Het studiegebied omvat het plangebied en wordt uitgebreid met de zones waar effecten 
kunnen voorkomen op de lucht. Gezien deze nog niet gekend zijn, wordt momenteel 
een ruime zone (1 km) rond het plangebied genomen. 
 

18.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

18.3.1 Luchtkwaliteitsnormen en -advieswaarden 

In hoofdstuk 2.5 van Vlarem II zijn de milieukwaliteitdoelstellingen voor “lucht” 
gespecificeerd. 
 
De Europese milieukwaliteitsnormen vastgesteld door de EG-richtlijnen worden in 
Vlarem II weergegeven onder bijlagen 2.5.1 en 2.5.2. Ze worden ingedeeld in twee 
groepen: 

• Milieukwaliteitsnormen voor lucht met  
o Immissienormen vastgesteld door EU-richtlijnen (SO2, zwevende 

deeltjes, NO2, lood en ozon) 
• Overige immissienormen. 

o Milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag 
 
Naast de milieukwaliteitdoelstellingen specificeert men in Vlarem II Bijlage 2.5.4 tot en 
met Bijlage 2.5.8 eveneens de grenswaarde, alarmdrempels en streefwaarde voor de 
beoordeling en beheer van de kwaliteitsdoelstellingen. In de definities 
luchtverontreiniging wordt een “grenswaarde voor luchtkwaliteit” omschreven als “niveau 
dat op basis van wetenschappelijke kennis is vastgesteld ten einde schadelijke 
gevolgen voor de gezondheid van de mens en/of voor het milieu in zijn geheel te 
voorkomen, te verhinderen of te verminderen en dat binnen een bepaalde termijn moet 
worden bereikt en, als het eenmaal is bereikt, niet meer mag worden overschreden.” 
 
In de definities luchtverontreiniging wordt een “Alarmdrempel voor luchtkwaliteit” 
omschreven als “Een niveau, waarboven een kortstondige blootstelling risico's voor de 
gezondheid van de mens inhoudt”. Bij overschrijding van deze alarmdrempel nemen de 
lidstaten onmiddellijk - overeenkomstig de betreffende richtlijn - maatregelen. 
 
In de definities luchtverontreiniging wordt een “Streefwaarde of richtwaarde voor 
luchtkwaliteit” omschreven als “een concentratieniveau van een verontreinigende stof in 
de lucht dat is vastgesteld om schadelijke effecten voor de gezondheid van de mens 
en/of voor het milieu in zijn geheel op lange termijn te vermijden”. De streefwaarde moet 
zoveel mogelijk binnen een gegeven periode worden bereikt. 
 
De waarden van de relevante parameters worden in tabel 18.1 weergegeven. Eveneens 
wordt de link met de toetsingwaarde voor de modelresultaten weergegeven. 
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Tabel 18.1 Grenswaarden en Alarmdrempels 

Parameters Norm Niveau Status 

SO2 Daggemiddelde overschrijding is 

toegestaan op niet meer dan 3 

dagen per jaar 

125 µg/m3 Grenswaarde 

Uurgemiddelde overschrijding is 

toegestaan op niet meer dan 24 uur 

per jaar 

350 µg/m3 Grenswaarde 

Uurgemiddelde waargenomen 

gedurende 3 opeenvolgende uren in 

een gebied van minimaal 100 km2 

500 µg/m3 Alarmdrempel 

Jaargemiddelde en 

wintergemiddelde (van 1 oktober tot 

en met 31 maart) 

20 µg/m3 Grenswaarde voor grootschalige 

ecosystemen 

NO2 Jaargemiddelde 40 µg/m3 Grenswaarde geldig vanaf 2010 

Uurgemiddelde 

overschrijding is toegestaan op niet 

meer dan 18 uur per jaar 

200 µg/m3 Grenswaarde geldig vanaf 2010 

Uurgemiddelde waargenomen 

gedurende 3 opeenvolgende uren in 

een gebied van meer dan 100 km2 

400 µg/m3 Alarmdrempel 

NOx Jaargemiddelde 30 µg/m3 Grenswaarde voor grootschalige 

ecosystemen 

Fijn stof 

(PM10) 

Fase 1 

Jaargemiddelde 40 µg/m3 Grenswaarde 

24-uurgemiddelde overschrijding is 

toegestaan op niet meer dan 35 

dagen per jaar 

50 µg/m3 Grenswaarde 

Fase 2 (*)  

Jaargemiddelde 20 µg/m3 Grenswaarde 

24-uurgemiddelde overschrijding is 

toegestaan op niet meer dan 7 dagen 

per jaar 

50 µg/m3 Grenswaarde 

Lood Jaargemiddelde 0,5 µg/m3 Grenswaarde 

CO 99,9-percentiel van uurgemiddelden 40.000 

µg/m3 

Grenswaarde geldig vanaf 2005 

Gemiddeld dagelijks maximum 

(voortschrijdend  8-uurgemiddelde) 

10.000 

µg/m3 

 

HCl 98 percentielwaarde 300 µg/m3 Grenswaarde 

HF 98 percentielwaarde 3 µg/m3 Grenswaarde 

Aceton Grenswaarde/10, algemene bevolking 180.600 

µg/m3 

Richtwaarde 

 Grenswaarde/200, gedefinieerde 

risicogroepen 

9.030 

µg/m3 

Richtwaarde 

Ethanol Grenswaarde/10, algemene bevolking 190.700 

µg/m3 

Richtwaarde 

 Grenswaarde/200, gedefinieerde 

risicogroepen 

9.535 

µg/m3 

Richtwaarde 

Propanol Grenswaarde/10, algemene bevolking 49.900 Richtwaarde 
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Parameters Norm Niveau Status 

µg/m3 

 Grenswaarde/200, gedefinieerde 

risicogroepen 

2.495 

µg/m3 

Richtwaarde 

Methaanthiol Grenswaarde/10, algemene bevolking 99 µg/m3 Richtwaarde 

 Grenswaarde/200, gedefinieerde 

risicogroepen 

4,95 

µg/m3 

Richtwaarde 

(*) Indicatieve grenswaarde te herzien in het licht van nader informatie over de effecten op gezondheid en milieu, 

technische haalbaarheid en ervaring met de toepassing van van de grenswaarde van fase 1 in de lidstaten. 

 
Voor de parameter PM2,5 geldt de grenswaarde uit Richtlijn 2008/50 betreffende de 
luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa. Deze Richtlijn verplicht de lidstaten om de 
blootstelling aan PM2,5 in stedelijke gebieden tegen 2020 met gemiddeld 20% te doen 
dalen in vergelijking met het niveau van 2010. Op hun volledige grondgebied moeten de 
lidstaten een PM2,5-grenswaarde van 25 µg/m³ in acht nemen. Deze grenswaarde moet 
in 2015 of, indien mogelijk, al in 2010 worden bereikt (streefwaarde). 
 
In de definities luchtverontreiniging wordt eveneens een definitie gegeven van twee 
zones waarvoor een verstrenging van de algemene luchtkwaliteitdoelstellingen van 
kracht is:  
 
Een speciale beschermingszone wordt gedefinieerd als volgt: “zone waarin de te 
verwachten toename van de verontreiniging ten gevolge van stedelijke en industriële 
ontwikkelingen moet worden beperkt of voorkomen”.  
 
Een beschermingszone wordt gedefinieerd als: “ een geografisch afgebakende zone die 
vanuit milieuoogpunt bijzonder moet worden beschermd”. De definitie wordt echter 
aangevuld met “als beschermingszone wordt aangeduid de natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde of natuurreservaten, als bedoeld in artikel 13 van het 
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van 
de ontwerpgewestplannen, de bosreservaten als bedoeld in het Bosdecreet van 13 juli 
1990 en de natuurreservaten en natuurparken zoals bedoeld in de wet van 12 juli 1973 
op het natuurbehoud”. 
 

18.3.2 Depositienormen en -advieswaarden 

In tabel 18.2 is een overzicht gegeven van de depositie milieukwaliteitsnormen voor 
stofneerslag uit Bijlage 2.5.2 van Vlarem II.  
 
Tabel 18.2 Milieukwaliteitsnormen voor stofneerslag  

Parameter Eenheid Richtwaarde Grenswaarde 

Neergeslagen niet-gevaarlijk stof mg/m²/dag 
350 650 

als maandgemiddelde 

Lood µg Pb/m²/dag 
250 3000 

als jaargemiddelde 

Cadmium µg Cd/m²/dag 
20 - 

als jaargemiddelde 

Thallium µg Tl/m²/dag 
10 - 

als jaargemiddelde 
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18.3.3 Bestaande toestand  

De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij 
(VMM) via onder meer het telemetrisch meetnet dat instaat voor de opvolging van de 
algemene luchtkwaliteit voor de voornaamste verontreinigende gassen en voor het fijne 
stofgehalte. De parameters SO2, NOx, O3, PM10 stof, PM2.5 stof, CO en zwarte rook 
worden gemeten. 
 

 
Illustratie 18.1 Ligging VMM meetpunten 

 
Binnen het plangebied is geen meetpunt van de VMM gelegen. In de omgeving van het 
plangebied is het telemetrische meetpunt 42R020 (Vilvoorde) en 42R010 (Zaventem) 
gelegen. Daarnaast zijn de specifieke meetpunten 40SZ01 en 40SZ02 gelegen.  
 
Het lokale meetnet voor luchtverontreiniging in de omgeving van de luchthaven Brussel-
Nationaal in Steenokkerzeel en Zaventem is sinds januari 1997 operationeel. Dit 
meetnet omvat 2 meetstations voor NO/NO2. De VMM meet eveneens zwarte koolstof 
en koolstofmonoxide in Zaventem en fijn stof, PMref-10, in Steenokkerzeel.  
 
Op beide meetstations zijn de verhoogde concentraties aan stikstofoxides bijna 
uitsluitend toe te wijzen aan het verkeer. Het doel van de metingen is een onderscheid 
te kunnen maken tussen de fractie afkomstig van het wegverkeer en deze afkomstig van 
het vliegtuigverkeer. Opstijgende vliegtuigen stoten onder meer stikstofoxides uit. De  
monitoren registreren afhankelijk Bij zuidwestenwind bij elk vertrek van een vliegtuig een 
kortstondige NO-piek in het meetpunt Zaventem. Deze kortstondige piekconcentraties 
worden niet meer vastgesteld op het meetstation in Steenokkerzeel, 40SZ02.  
 
De meetwaarden respecteren de jaargrenswaarde voor NO2, namelijk 40 µg/m³. In 2010 
zijn ook alle uurwaarden op beide meetstations lager dan 200 µg/m³. 
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Het jaargemiddelde voor CO is in Vlaanderen het laagst in Steenokkerzeel (40SZ01), 
namelijk 0,25 mg/m³. 
 
In 2010 bedraagt het PMref-10-jaargemiddelde op het station in Steenokkerzeel 
(40SZ02), 25 µg/m³.Het jaargemiddelde respecteert dus ruim de jaargrenswaarde van 
40 µg/m³. 
 
Voor zwarte koolstof is er in de korte meetperiode van bijna 4 jaar een licht dalende 
trend. De concentraties in Zaventem zijn vergelijkbaar met deze op andere Vlaamse 
locaties. In Steenokkerzeel werd voor benzo(a)pyreen de toekomstige EU-streefwaarde 
gerespecteerd. 
 
De jaargemiddelde concentratie van NO2 in meetpunt 42R020 te vilvoorde bedroeg 34 
µg/m³. De maximale uurwaarde bedroeg in 2010 185 µg/m³. In dit meetpunt werden de 
grenswaarden voor NO2 dan ook gerespecteerd. De jaargemiddelde concentratie voor 
PMref-10 bedroeg  30 µg/m³. 
 
Voor de meest kritische parameters stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) kan gebruik 
gemaakt worden van de informatie op het geoloket van de VMM. Dit geoloket tracht een 
benadering te geven van de luchtkwaliteit in Vlaanderen. Deze benadering is gebaseerd 
op meetresultaten in combinatie met een interpolatiemodel. Op basis van deze tool kan 
een beeld gevormd worden over het gehelen plangebied. 
 

 
. Illustratie 18.2 PM10 jaargemiddelde (VMM, 2007-2 009) 

 
  



 
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 370 - 23 augustus 2013 

 

 
Illustratie 18.3 NO 2 jaargemiddelde (VMM, 2007-2009) 

 
Aan de hand van het geoloket kan er opgemaakt worden dat de PM10 concentraties 
variëren van 10 tot 30 µg/m³. De NO2 jaargemiddelde in het plangebied variëren van 20 
tot 45 µg/m³.  
 
In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt de ozonconcentratie in de omgevingslucht 
sedert 1986 systematisch gevolgd. Momenteel zijn er 11 meetstations in het 
telemetrisch meetnet voor luchtverontreiniging in gebruik. Binnen het plangebied zijn in 
het Brusselse gewest de meetpunten Neder-Over-Heembeek en voorhaven gelegen.  
 
De jaargemiddelde NO2 concentraties voor voorhaven in 2010 bedroeg 44 µg/m³. De 
grenswaarde van 40 µg/m3 als jaargemiddelde wordt overschreden. De meetplaatsen te 
St.-Katelijne, Voorhaven en Woluwe zijn gelegen in een min of meer drukke 
verkeersomgeving. 
 
Uit het rapport “De luchtkwaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Zomerperiode 
2011” kan opgemaakt worden dat in een omgeving met een directe blootstelling aan 
verkeersemissies een gedeelte van het gevormde ozon vrij snel verdwijnt. Bij 
aanwezigheid van een overmaat stikstofmonoxide wordt het ozon opgebruikt door de 
oxidatie van een gedeelte van het aanwezige NO tot NO2. Dit kan vastgesteld worden 
op de meer centraal gelegen meetposten te Molenbeek en St.-Katelijne In het centrum 
van de stad en in de nabijheid van de verkeersassen haalt de ozonafbraak het op de 
ozonvorming. Aan de rand en windafwaarts van de stad daarentegen haalt de 
ozonvorming het op de ozonafbraak. Ook op plaatsen met een minder directe invloed 
van het verkeer zijn de ozonconcentraties gemiddeld hoger. Dit is het geval voor de 
meetposten te Ukkel, Berchem en het Europees Parlement. 
 
Tijdens de zomerperiode 2011 (mei - augustus) werd de limietwaarde van 200 µg/m3 als 
uurwaarde in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest niet overschreden op de meetposten 
die voldoen aan de criteria voor de beoordeling van de luchtkwaliteit. 
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De grenswaarde van 40 µg/m3 als jaargemiddelde, te respecteren vanaf 2010 
(2008/50/CE), wordt nog op meerdere meetpunten overschreden. Enkel in de meer 
residentieel gelegen meetpunten, met een minder directe blootstelling aan het verkeer, 
wordt probleemloos aan deze voorwaarde voldaan (St.-Ag.-Berchem , Ukkel, het 
Meudonpark en Vorst). 
 
Alhoewel de NOx emissies de laatste jaren gedaald zijn blijven de NO2 concentraties in 
stedelijke meetstations stagneren. De toenemende verdieselijking van het Belgische 
wagenpark is hiervoor verantwoordelijk. Naast hogere NOx emissies door diesels in 
vergelijking met benzinewagens, is ook de NO2/NO verhouding bij dieselwagens hoger 
waardoor de directe uitstoot van NO2 door het wegverkeer toeneemt.  De invoering van 
de oxidatiekatalysator bij (diesel) personenwagens vanaf de EURO-3 norm en de 
invoering van CDPF-roetfilters (“Catalytic Diesel Particulate Filter”) bij vrachtwagens en 
bussen (waarbij een voorgeschakelde oxidatiekatalysator zorgt voor de productie van 
NO2 dat gebruikt wordt bij de oxidatie van roetdeeltjes) zorgen voor die hogere directe 
NO2 uitstoot. Vanaf de invoering van de EURO-6 norm in 2014 zal de NOx uitstoot van 
dieselwagens gevoelig dalen. 
 
Om een idee te krijgen langs welke wegen er problemen zijn werd door TNO i.s.m. 
TMLeuven de studie uitgevoerd “Immissieproblematiek tengevolge van het verkeer: 
knelpunten en maatregelen”.  
 

Uit deze studie kwam naar voor dat de grootste knelpunten met betrekking tot het 
jaargemiddelde NO2-concentratie te verwachten zijn langs de snelwegen en de ring 
rond Antwerpen en Brussel.  
 
Ter hoogte van de Kruising N211 en R22 te Vilvoorde worden de jaargemiddelde NO2-
grenswaarde eveneens een overschrijding volgens het rapport. 
 
Uit de studie bleek dat de daggemiddelde norm voor PM10 (maximaal 35 dagen een 
etmaal gemiddelde concentratie van 50 mg/m3) vaker overschreden wordt dan de 
jaargemiddelde PM10-grenswaarde.  De overschrijding van de daggemiddelde PM10- 
grenswaarde vinden o.a. plaats in de omgeving van Brussel, Antwerpen en Kortrijk.   
 

De overschrijdingen van de daggemiddelde norm in de rand rond Brussel zijn:  
• Kraainem (Ring, N226) 
• Wezembeek-Oppem (Ring, N227, N226)  
• Sint-Stevens-Woluwe (E40, N2, R22) 
• Zaventem (Ring, N2, A201) 
• Wemmel (Ring, N290) 
• Diegem (A201, R22) 
• Machelen (Ring, E19) 
• Peutie (N278) 
• Machelen (N211) 
• Vilvoorde (N211, N260, N202)  
• Grimbergen (Ring) 
• Strombeek-Bever (A12 en zijwegen) 
• Tervuren (Ring) 
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De overschrijding van de jaargemiddelde PM10-grenswaarde vindt alleen plaats in de 
omgeving van Brussel. Deze overschrijding is vooral het gevolg van de relatief hoge 
achtergrondconcentratie rond Brussel: 

• Sint-Stevens-Woluwe 
• Zaventem 
• Diegem 
• Vilvoorde 
• Strombeek-Bever 
• Wemmel (aansluiting Ring en N290) 

 

Voor elk punt waar overschrijding van de jaargemiddelde NO2-grenswaarde optreedt is 
nagegaan welke bijdrage het wegverkeer heeft aan de totale concentratie. Tevens is 
bepaald welk deel van de verkeersbijdrage afkomstig is van vrachtverkeer (inclusief 
bussen) en welk deel van licht verkeer. Er werd hierbij telkens een onderscheid gemaakt 
tussen de snelwegen en de overige gewestwegen. 
 
Uit de studie is gebleken dat bij snelwegen de overschrijding van de jaargemiddelde 
NO2-grenswaarde voor ongeveer de helft het gevolg is van de uitstoot door verkeer. 
Voor de andere helft wordt de overschrijding mede door de hoge achtergrond bepaald. 
Op snelwegen is het aandeel vrachtverkeer in de orde van 10-15% van het totale 
verkeersaanbod. Ondanks dit relatief lage percentage, draagt het vrachtverkeer meer bij 
aan de totale jaargemiddelde NO2-concentratie dan het aandeel licht verkeer dat in de 
orde is van 85-90% van het totale verkeersaanbod. Een vrachtauto stoot per verreden 
kilometer circa 15 tot 25 maal meer vervuilende stoffen uit dan een personenauto. 
Langs het onderliggend wegennet (de overige gewestwegen die werden bekeken) 
worden concentraties op de knelpuntlocaties voor circa 30% bepaald door de uitstoot 
door het lokale wegverkeer. Voor het overige deel is de hoge achtergrond de 
belangrijkste oorzaak van de overschrijdingen. Het aandeel van het vrachtverkeer aan 
de totale NO2-concentratie op het onderliggende wegennet is kleiner dan bij snelwegen. 
Het lichte verkeer en het zware verkeer hebben bij deze knelpunten ongeveer een even 
groot aandeel in de verkeersbijdrage aan de luchtverontreiniging. 
 
Uit de studie blijkt dat het lokale verkeer slechts voor een klein deel (circa 3%) bijdraagt 
tot de PM10-concentratie, het grootste deel wordt bepaald door de 
achtergrondconcentratie. Dit betekent niet dat het verkeer geen invloed heeft op de 
PM10-concentratie. Verkeersemissies dragen bij tot de achtergrondemissies. De invloed 
van het lokale verkeer, het verkeer op de gewestwegen die werden doorgerekend, is 
echter te verwaarlozen t.o.v. de invloed van de achtergrondconcentratie Uit de studie 
blijkt eveneens dat het lichte verkeer (personenwagens) een relatief grotere bijdrage 
levert dan het vrachtverkeer. Belangrijke randbemerking is dat de emissie van roet veel 
meer gecorreleerd is met verkeer dan PM10.  
 
Indien de concentratieberekeningen zouden uitgevoerd worden met roet, dan zou een 
aanzienlijk grotere bijdrage van het verkeer in de nabijheid van wegen zichtbaar zijn. De 
emissie van roet door het wegverkeer is vooral afkomstig van dieselvoertuigen.  
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18.4 Methodologie effectvoorspelling 

Er zal een kwalitatieve vergelijking gemaakt worden tussen de diverse alternatieven aan 
de hand van de gegevens uit de discipline mobiliteit. Indien uit de discipline mobiliteit 
zou blijken dat er op bepaalde tracés filevorming verholpen/verwacht worden (of sterke 
wijzigingen in het aantal verkeersbewegingen) verwacht worden zal dit in de discipline 
lucht behandeld worden.  
 
Aan de hand hiervan kan dan een afweging gemaakt worden in de keuze van het 
uiteindelijke traject. 
 
De exploitatie van de sneltram met een elektrische aandrijving worden geen bijkomende 
uitstoot van luchtemissies verwacht. Hiervoor worden dan ook geen berekeningen 
uitgevoerd. De uitstoot door de sneltram is immers nihil gezien zijn elektrische tractie en 
het feit dat De Lijn op 100% groene stroom rijdt.  
 

18.5 Effectuitdrukking  

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 
• Wijziging uitstoot aan verontreinigende stoffen veroorzaakt door het verkeer in het 

algemeen ten gevolge van de gewijzigde verkeerssituatie (verbetering of 
verslechtering, kwalitatieve inschatting) 

• bijdrage tot de vastgestelde luchtkwaliteit in de omgeving (verbetering of 
verslechtering, kwalitatieve inschatting). 

 
18.6 Beoordelingskader 

In tabel 18.3 is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline 
Lucht. 
 
Tabel 18.3 Beoordelingskader voor de discipline Luc ht (beoordeling toegekend in functie van 

berekende bijdrage ten opzichte van luchtkwaliteits doelstellingen). 

Beoordeling Beschrijving 

+3 significante verbetering luchtkwaliteit 

+2 verbetering luchtkwaliteit 

+1 geringe verbetering luchtkwaliteit 

0 geen effect 

-1 geringe verslechtering luchtkwaliteit 

-2 verslechtering luchtkwaliteit 

-3 significante verslechtering luchtkwaliteit 

 

18.7 Effectbepaling- en beoordeling 

Stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10) zijn voor Vlaanderen de maatgevende 
luchtverontreinigende stoffen. De concentraties van deze twee stoffen liggen over het 
algemeen dichtbij of boven de gestelde grenswaarden. Overschrijdingen van 
grenswaarden van de andere stoffen komen slechts in uitzonderlijke gevallen voor. 
Vanwege technologische verbeteringen aan motorvoertuigen (schoner wagenpark) en 
het afnemen van deze stoffen in de achtergrondconcentraties is het de verwachting dat 
de luchtkwaliteit in 2020 beter is dan in de huidige situatie.  
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Een tram is elektrisch en heeft dus geen uitstoot van broeikasgassen en fijn stof op de 
plek waar de tram rijdt. Dat heeft een positief effect op het milieu. Een tram gebruikt 
minder energie per kilometer dan een auto of een bus. Het is dus een zeer zuinige 
oplossing. De benodigde energie kan ook duurzaam opgewekt worden, doordat De Lijn 
op 100% groene stroom rijdt maakt dit de tram nog ‘groener’. 
 
Hoewel de lightrail zelf geen verbrandingsgassen produceert, kan deze mogelijk wel van 
invloed zijn op de luchtkwaliteit, omdat verkeersintensiteiten kunnen veranderen als 
gevolg van de ontwikkeling van een tram.  
 
De komst van de tram heeft invloed op de verkeersstromen en op de ligging van 
rijstroken ten opzichte van woningen en daarmee ook op de luchtkwaliteit. Een vlotte 
verkeersdoorstroming betekent minder grote acceleraties en dus een lagere 
ritdynamiek. Dit vertaalt zich in lagere emissies en brandstofverbruik. Een gewijzigde 
doorstroming kan dan ook een wijziging in de uitstoot van schadelijke stoffen betekenen. 
 
Daarnaast zal op sommige trajecten de tramlijn leiden tot minder autoverkeer en 
daarmee tot een verbetering van de luchtkwaliteit. Op andere plaatsen zal door 
congestie of toename van verkeer de luchtkwaliteit in negatieve zin wijzigen. Dit is het 
geval op routes waar eventueel de tram een minder vlotte doorstroming veroorzaakt  of 
meer autoverkeer langs komt (gebruik van sluiproutes om congestie te vermijden).  
 
Tevens kunnen er situaties optreden waarbij autorijstroken dichter/verder van woningen 
komen te liggen. Indien de rijstroken verder van woningen komen te liggen kan dit als 
positief beordeeld worden indien deze dichter komen te liggen kan dit als negatief 
beoordeeld worden. De blootstelling aan hogere concentraties zal dan ook toenemen. 
Dit laatste aspect zal zoveel als mogelijk vermeden worden door de bestaande wegen te 
behouden zoals ze zijn. Het uitgangspunt is dan ook om zoveel als mogelijk gebruik te 
maken van beschikbare ruimte zonder bestaande wegenis in te nemen. Er is reeds een 
analyse uitgevoerd waar inname van wegenis zal zijn. Bij relevante wijzigingen zal dit 
dan ook meegegeven worden in de beoordeling. 
 
Ter hoogte van haltes kan een opstopping van het verkeer voorkomen waardoor een 
continuïteit van de verkeersstroom in gevaar komt. Naast het extra stationair draaien 
van verkeer kan er eveneens extra uitstoot van verontreinigende polluenten zijn door de 
gewijzigde dynamiek in het verkeer. Door het principe om zoveel als mogelijk gebruik te 
maken van beschikbare ruimte zonder bestaande wegenis in te nemen kan 
aangenomen worden dat dit beperkt zal blijven. Het aspect continuiteit wordt ook 
meegenomen in de beoordeling per alternatief. 
 
Naast het wegverkeer kan ook de tram zelf een kleine bijdrage leveren aan de 
luchtverontreiniging. De tram maakt gebruik van stroomafnemers die via koperen 
bovenleidingen stroom aftappen. Hierbij treedt tijdens het rijden enige slijtage op, zowel 
bij de bovenleidingen als bij de sleepstukken van de stroomafnemers. Het deel dat 
hierbij contact maakt met de bovenleiding (het sleepstuk) bestaat voornamelijk uit 
koolstof, met daarin verwerkt koper en lood. Tijdens het rijden slijten zowel de 
bovenleidingen als de sleepstukken van de stroomafnemers. Deze slijtage leidt tot een 
emissie van koper en lood en fijn stof. 
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De emissiefactor voor fijn stof en koper bedraagt voor een elektrische tram 
respectievelijk 2,7 en 13,4 mg/kWh (conform het rapport “Slijtage stroomafnemers en 
bovenleidingen spoorwegen”). Voor lood zijn geen specifieke emissiefactoren 
weergegeven. voor trams en metro’s zijn eveneens geen emissies als gevolg van 
slijtage stroomafnemers gedefinieerd. Stadstrams gebruiken gemiddeld 4 kwh/km. In 
sneltramregime daalt het verbruik sterk omdat er (ten opzichte van een trein) met een 
licht voertuig gereden wordt en er minder vaak gehalteerd wordt dan normaal met een 
tram gebeurt, waardoor minder energie verloren gaat voor remmen/optrekken. In 
sneltramregime registreert men in Kassel bvb. een verbruik van 2 kwh/km.  Indien 
uitgegaan wordt van een gemiddeld verbruik van 3 kwh/km bedragen de emissies 0,008 
g fijn stof/km en 0,0536 gram Cu/km per voertuig.  
 
Om een beeld te kunnen vormen wat de verhouding is opzichte van een traditioneel 
voertuig met verbrandingsmotor worden de emissiefactoren uit car (Handleiding 
webbased CAR versie 10.0) meegegeven. De emissiefactoren voor PM10 (verbranding 
+ slijtage naar lucht) in 2015 voor lichte voertuigen op zowel een buitenweg als een 
snelweg bedragen 0,02 g/km. Voor een vrachtwagen bedraagt dit respectievelijk 0,09 en 
0,11 g/km. Een tram vervoert gemiddeld 60 personen. In een auto zitten gemiddeld 1,4 
personen. Het effect van deze slijtage bij stroomafnemers op de emissies en 
concentraties van koper en fijn stof bedragen dan ook minder dan 1/100ste ten opzichte 
van wegvervoersmiddelen. 
 
Het effect van deze slijtage bij stroomafnemers op de emissies en concentraties van 
koper en fijn stof zijn dan ook verwaarloosbaar ten opzichte van wegvervoersmiddelen. 
 
Op basis van het rapport “Slijtage stroomafnemers en bovenleidingen spoorwegen” 
(Rijkswaterstaat – Waterdienst versie juni 2008) wordt opgemaakt dat de emissies van 
fijn stof voor 100% naar de lucht gaan. 20% van de emissies van Cu en Pb komt vrij als 
fijn stof en voor deze 20% wordt aangenomen dat het een emissie naar de lucht is. Het 
overige gedeelte van de koperemissie komt terecht in het riool (70%) of op de tram 
(10%) zelf.  
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In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de impact per alternatief en variant.  
 
De effectbeoordeling is ondermeer gebaseerd op de verkeersdoorstroming uit het aspect mobiliteit. Afhankelijk van de gekozen alternatieven 
of varianten zal er ook een afname in de verkeersintensiteiten verwacht worden. Op dit niveau kan hier echter nog geen exact beeld van 
gevormd worden en dient dit positief effect in een later fase in kaart gebracht te worden. Wel kan aangenomen worden dat er voor de 
rendabiliteit van het traject de nodige gebruikers zullen nodig zijn. Er kan dan ook aangenomen worden dat de gebruikers in de huidige 
situatie grotendeels gebruik maken van transportmiddelen op basis van fossiele brandstoffen. Het positieve effect hiervan zal dan ook waar 
relevant meegenomen worden. Dit is vooral langsheen de hoofdwegen. In een later fase dient dit echter op totaalniveau bekken te worden. 
 
Voor luchtkwaliteit worden volgende aspecten kwalitatief meegenomen: 

• Gewijzigde doorstroming  
• Verplaatsing verkeer 
• Afname verkeersintensiteiten 

 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordelin

g na MM 

A: UZ Jette tot Heizel 

A1 via 

Romeinse 

Steenweg 

Deeltracé A1 beschrijft een tracé tussen UZ Jette en de 

Heizel langs de Romeinse steenweg. De configuratie 

van de wegen zal niet ingrijpend wijzigen.  

 

Uit de discipline mobiliteit kan opgemaakt worden dat 

het plan een vlottere doorstroming garandeert zonder 

impact op filevorming. Hierdoor wordt het 

brandstofverbruik en de luchtverontreinigende emissies 

teruggebracht. Dit heeft een positief effect op de 

luchtkwaliteit langs wegen. 

 

Globaal gezien kan het effect als beperkt positief 

+1 Variant A1a veroorzaakt geen gewijzigde impact 

op de doorstroming in vergelijking met de 

beschreven basisvariant. Er zijn dan ook geen 

wijzigingen te verwachten in de uitstoot van 

verontreinigende stoffen.  
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordelin

g na MM 

beoordeeld worden. 

 

A2 via 

Dikke 

Beukenlaan 

Deeltracé A2 beschrijft een tracé tussen UZ Jette en de 

Heizel langs de Romeinse steenweg. Het tracé loopt 

over de Dikke Beuklaan, Generaal de Ceunincklaan, de 

Houba De Strooperlaan en de Keizerin Charlottelaan 

over een vrij liggende trambusbaan. De configuratie van 

de wegen zal niet ingrijpend wijzigen.  

 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer licht kunnen 

afnemen. Naast de afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen zal dit ook de doorstroming 

bevorderen. Bijkomend kunnen buslijnen gebruik maken 

van de geplande infrastructuur. Op basis van deze 

informatie kan ingeschat worden dat het plan naast de 

afname in verkeersintensiteiten een vlottere 

doorstroming garandeert zonder impact op filevorming. 

Door de te verwachte afname in de verkeersintensiteiten 

en de doorstroming te bevorderen, en daarmee de 

snelheidswisselingen te verkleinen, wordt het 

brandstofverbruik en de luchtverontreinigende emissies 

teruggebracht. Dit heeft een positief effect op de 

luchtkwaliteit langs wegen. 

 

Globaal gezien kan het effect als beperkt positief 

beoordeeld worden. 

 

 

+1    
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordelin

g na MM 

B: Heizel tot VTM 

B1 via A12 

en 

Beekvallei 

Deeltracé B1 beschrijft een tracé tussen de Heizel en de 

Medialaan (Vilvoorde) langs de A12 en de Beekvallei. 

Het tracé loopt over Esplanade, Antwerpselaan, parallel 

aan de R0 en de Tyraslaan naar de Medialaan. 

 

Er wordt niet verwacht dat de configuratie van de wegen 

ingrijpend zal wijzigen.  

 

Er worden drie nieuwe kruisingen voorzien met VRI’s, 

wat de doorstroming licht kan bemoeilijken. Op basis 

van de mobiliteitsgegevens wordt ingeschat dat er geen 

significante negatieve wijziging is in de uitstoot van 

verontreinigingen of milieuverstorende stoffen in de 

lucht. 

 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer licht kunnen 

afnemen. Naast de afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen zal dit ook de doorstroming 

bevorderen. Bijkomend kunnen buslijnen gebruik maken 

van de geplande infrastructuur. Op basis van deze 

informatie kan ingeschat worden dat het plan een 

vlottere doorstroming garandeert zonder impact op 

filevorming. Door de te verwachte afname in de 

verkeersintensiteiten en de doorstroming te bevorderen, 

en daarmee de snelheidswisselingen te verkleinen, 

wordt het brandstofverbruik en de luchtverontreinigende 

emissies teruggebracht. Dit heeft een positief effect op 

+1 Variant B1l. Er wordt in de discipline mobiliteit 

ingeschat dat de beschreven variant geen 

significante wijziging van de doorstroming 

inhoudt ten opzichte van de basisvariant. Er zijn 

dan ook geen wijzigingen te verwachten in de 

uitstoot van verontreinigende stoffen. 

 

Variant B1m beschrijft een variant langs de 

Albert I-laan. Wegens het niet kruisen van de 

Tyraslaan wordt ingeschat dat deze variant een 

beperkt vlottere doorstroming kan garanderen 

ten opzichte van de basisvariant. Er is geen 

wijziging in de boordeling maar een vlottere 

doorstroming resulteert in een verminderde 

uitstoot aan verontreinigende stoffen in de lucht  

 

Keuze voor variant 

m. 

 

 

 

 

+1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordelin

g na MM 

de luchtkwaliteit langs wegen. 

 

Globaal gezien kan het effect als beperkt positief 

beoordeeld worden. 

 

B2 via 

Romeinse 

Steenweg 

en Sint-

Annalaan 

Deeltracé B2 beschrijft een tracé tussen de Heizel en de 

Medialaan (Vilvoorde) langs de Romeinse Steenweg en 

Sint-Annalaan.  

 

Er wordt niet verwacht dat de configuratie van de wegen 

ingrijpend zal wijzigen.  

 

Er worden zes nieuwe kruisingen voorzien met VRI’s, 

wat de doorstroming licht kan bemoeilijken. Op basis 

van de mobiliteitsgegevens wordt ingeschat dat er geen 

significante negatieve wijziging is in de uitstoot van 

verontreinigingen of milieuverstorende stoffen in de 

lucht. 

 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer licht kunnen 

afnemen. Naast de afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen zal dit ook de doorstroming 

bevorderen. Bijkomend kunnen buslijnen gebruik maken 

van de geplande infrastructuur. Op basis van deze 

informatie kan ingeschat worden dat het plan een 

vlottere doorstroming garandeert zonder impact op 

filevorming. Door de te verwachte afname in de 

verkeersintensiteiten en de doorstroming te bevorderen, 

+1 Variant B2m kan een beperkt vlottere 

doorstroming kan garanderen ten opzichte van 

de basisvariant. Er is geen wijziging in de 

boordeling maar een vlottere doorstroming 

resulteert in een verminderde uitstoot aan 

verontreinigende stoffen in de lucht  

 

 

variant m. 

 

 

+1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordelin

g na MM 

en daarmee de snelheidswisselingen te verkleinen, 

wordt het brandstofverbruik en de luchtverontreinigende 

emissies teruggebracht. Dit heeft een positief effect op 

de luchtkwaliteit langs wegen. 

 

Globaal gezien kan het effect als beperkt positief 

beoordeeld worden. 

 

B3 via 

Wand en 

Warandelaa

n 

Deeltracé B3 beschrijft een tracé tussen de Heizel en de 

Medialaan (Vilvoorde) langs Wand en Warandelaan.  

 

Er wordt niet verwacht dat de configuratie van de wegen 

ingrijpend zal wijzigen.  

 

Er wordt één nieuwe kruising voorzien met VRI, ter 

hoogte van Tyraslaan, wat de doorstroming licht kan 

bemoeilijken. Op basis van de mobiliteitsgegevens wordt 

ingeschat dat er geen significante negatieve wijziging is 

in de uitstoot van verontreinigingen of milieuverstorende 

stoffen in de lucht. 

 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer licht kunnen 

afnemen. Naast de afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen zal dit ook de doorstroming 

bevorderen. Bijkomend kunnen buslijnen gebruik maken 

van de geplande infrastructuur. Op basis van deze 

informatie kan ingeschat worden dat het plan een 

vlottere doorstroming garandeert zonder impact op 

+1 Varianten B3a, B3c en B3d zijn ten noorden van 

de basisvariant gelegen. Er dient voorzien te 

worden in extra kruisingen met VRI’s. Hoewel 

slechts lokale wegenis wordt gekruist, wordt 

ingeschat dat deze varianten een 

verwaarloosbaar tot lichte verhoging van lokale 

congestie effect teweeg brengen. Dit kan als 

nadelig beschouwd worden ten aanzien van het 

alternatief.  

 

Variant B3 m beschrijft een variant langs de 

Albert I-laan. Deze variant kan een beperkt 

vlottere doorstroming garanderen ten opzichte 

van de basisvariant. Er is geen wijziging in de 

boordeling maar een vlottere doorstroming 

resulteert in een verminderde uitstoot aan 

verontreinigende stoffen in de lucht  

 

Keuze voor variant 

m. 

 

 

+1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordelin

g na MM 

filevorming. Door de te verwachte afname in de 

verkeersintensiteiten en de doorstroming te bevorderen, 

en daarmee de snelheidswisselingen te verkleinen, 

wordt het brandstofverbruik en de luchtverontreinigende 

emissies teruggebracht. Dit heeft een positief effect op 

de luchtkwaliteit langs wegen. 

 

Globaal gezien kan het effect als beperkt positief 

beoordeeld worden. 

 

B4 via 

Wand en 

Indringings

weg 

Deeltracé B4 beschrijft een tracé tussen de Heizel en de 

Medialaan (Vilvoorde) langs Wand en indringingsweg.  

 

Er wordt niet verwacht dat de configuratie van de wegen 

ingrijpend zal wijzigen. Er wordt één nieuwe kruising 

voorzien met VRI, ter hoogte van Tyraslaan, wat de 

doorstroming licht kan bemoeilijken. Op basis van de 

mobiliteitsgegevens wordt ingeschat dat er geen 

significante negatieve wijziging is in de uitstoot van 

verontreinigingen of milieuverstorende stoffen in de 

lucht. 

 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer licht kunnen 

afnemen. Naast de afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen zal dit ook de doorstroming 

bevorderen. Bijkomend kunnen buslijnen gebruik maken 

van de geplande infrastructuur. Op basis van deze 

informatie kan ingeschat worden dat het plan een 

+1 Varianten B4a, B4c en B4d beschrijven een 

variant gelegen ten noorden van de basisvariant. 

Er dient voorzien te worden in extra kruisingen 

met VRI’s. Er wordt ingeschat dat een  lichte 

verhoging van lokale congestie kan voorkomen. 

Dit wordt als negatief beoordeeld ten opzichte  

van het alternatief.  
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordelin

g na MM 

vlottere doorstroming garandeert zonder impact op 

filevorming. Door de te verwachte afname in de 

verkeersintensiteiten en de doorstroming te bevorderen, 

en daarmee de snelheidswisselingen te verkleinen, 

wordt het brandstofverbruik en de luchtverontreinigende 

emissies teruggebracht. Dit heeft een positief effect op 

de luchtkwaliteit langs wegen. 

 

Globaal gezien kan het effect als beperkt positief 

beoordeeld worden. 

 

 

B5 via 

Versaillesla

an en 

Bruynstraat 

Deeltracé B5 beschrijft een tracé tussen de Heizel en de 

Medialaan (Vilvoorde) langs Wand, Versailleslaan en 

Bruynstraat.   

 

Er wordt niet verwacht dat de configuratie van de wegen 

ingrijpend zal wijzigen. Er worden drie nieuwe kruisingen 

voorzien met VRI, waarvan één ter hoogte van 

Tyraslaan, wat de doorstroming licht kan bemoeilijken. 

Op basis van de mobiliteitsgegevens wordt ingeschat 

dat er geen significante negatieve wijziging is in de 

uitstoot van verontreinigingen of milieuverstorende 

stoffen in de lucht. 

 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer licht kunnen 

afnemen. Naast de afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen zal dit ook de doorstroming 

+1 Varianten B5a en B5c beschrijven een variant 

gelegen ten noorden van de basisvariant. Er 

dient voorzien te worden in extra kruisingen met 

VRI’s. Er wordt ingeschat dat een  lichte 

verhoging van lokale congestie kan voorkomen. 

Dit wordt als negatief beoordeeld ten opzichte 

van het alternatief.  
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordelin

g na MM 

bevorderen. Bijkomend kunnen buslijnen gebruik maken 

van de geplande infrastructuur. Op basis van deze 

informatie kan ingeschat worden dat het plan een 

vlottere doorstroming garandeert zonder impact op 

filevorming. Door de te verwachte afname in de 

verkeersintensiteiten en de doorstroming te bevorderen, 

en daarmee de snelheidswisselingen te verkleinen, 

wordt het brandstofverbruik en de luchtverontreinigende 

emissies teruggebracht. Dit heeft een positief effect op 

de luchtkwaliteit langs wegen. 

 

Globaal gezien kan het effect als beperkt positief 

beoordeeld worden. 

 

 

C: Medialaan tot station Vilvoorde 

C1 via 

Medialaan 

en Drie 

Fonteinen 

Deeltracé C1 beschrijft een tracé via de Beneluxlaan, 

Jacob Smitsstraat en de N211 naar het station van 

Vilvoorde. Het gedeelte op de N211 wordt voorzien als 

een verharde vrije trambusbaan. Terwijl het gedeelte op 

Medialaan, Beneluxlaan en Jacob Smitsstraat gemengd 

met het overige verkeer wordt ingebed. 

 

Op de N211 worden twee nieuwe VRI-installaties 

voorzien. De effecten op doorstroming worden als 

verwaarloosbaar ingeschat. Bijkomstig is er in de 

discipline mobiliteit aangehaald dat de 

Rubensstraat/Vuurkruisenlaan  de enige passage over 

het kanaal is op dit lokaal niveau. Hierdoor wordt de 

0 Variant C1l veroorzaakt geen impact op de 

doorstroming vergelijking met de basisvariant. Er 

zijn dan ook geen wijzigingen te verwachten in 

de uitstoot van verontreinigende stoffen. 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordelin

g na MM 

doorstroming voor gemotoriseerd verkeer beperkt 

negatief ingeschat.   

 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer licht kunnen 

afnemen. Naast de afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen zal dit ook de doorstroming 

bevorderen. Door de doorstroming te bevorderen, en 

daarmee de snelheidswisselingen te verkleinen, wordt 

het optrekken en remmen van verkeer verminderd.  Door 

deze positieve mobiliteitseffecten wordt het 

brandstofverbruik en de luchtverontreinigende emissies 

teruggebracht. Dit heeft een positief effect op de 

luchtkwaliteit langs wegen. 

 

Algemeen kan geoordeeld worden dat het effect neutraal 

zal zijn.  

 

C2 via 

Belgiëlaan 

en Drie 

Fonteinen 

Deeltracé C2 beschrijft een tracé via de Koning 

Boudewijnlaan, de Belgiëlaan, Jacob Smitsstraat en de 

N211 naar het station van Vilvoorde.  

 

Op de N211 worden twee nieuwe VRI-installaties 

voorzien. Het effect is in de discipline mobiliteit als 

verwaarloosbaar ingeschat. Het effect op de 

luchtkwaliteit kan eveneens als verwaarloosbaar 

ingeschat worden. Er dient echter opgemerkt te worden 

dat de Rubensstraat/Vuurkruisenlaan  de enige passage 

over het kanaal is op dit lokaal niveau. Hierdoor wordt de 

0 Voor variant C2b is er geen wijziging in de 

beoordeling. 

 

Voor Variant C2l is er geen wijziging in de 

beoordeling. 
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doorstroming voor gemotoriseerd verkeer beperkt 

negatief ingeschat. 

 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer licht kunnen 

afnemen. Naast de afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen zal dit ook de doorstroming 

bevorderen. Door de doorstroming te bevorderen, en 

daarmee de snelheidswisselingen te verkleinen, wordt 

het optrekken en remmen van verkeer verminderd. Door 

deze positieve mobiliteitseffecten wordt het 

brandstofverbruik en de luchtverontreinigende emissies 

teruggebracht. Dit heeft een positief effect op de 

luchtkwaliteit langs wegen. 

 

Algemeen kan geoordeeld worden dat het effect neutraal 

zal zijn.  

 

C3 via 

Albert I-laan 

en 

Rubensstra

at 

Deeltracé C3 beschrijft een tracé via de Koning 

Boudewijnlaan, de Albert I-laan, de Vlierkensstraat en de 

Teniersstraat en de N211 naar het station van Vilvoorde.  

 

Op de N211 worden twee nieuwe VRI-installaties 

voorzien. Het effect wordt als verwaarloosbaar 

ingeschat. Er dient echter opgemerkt te worden dat de 

Rubensstraat/Vuurkruisenlaan  de enige passage over 

het kanaal is op dit lokaal niveau. Hierdoor wordt de 

doorstroming voor gemotoriseerd verkeer beperkt 

negatief ingeschat.  

0    
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Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer licht kunnen 

afnemen. Naast de afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen zal dit ook de doorstroming 

bevorderen. Door de doorstroming te bevorderen, en 

daarmee de snelheidswisselingen te verkleinen, wordt 

het optrekken en remmen van verkeer verminderd.  Door 

deze positieve mobiliteitseffecten wordt het 

brandstofverbruik en de luchtverontreinigende emissies 

teruggebracht. Dit heeft een positief effect op de 

luchtkwaliteit langs wegen. 

 

Algemeen kan geoordeeld worden dat het effect neutraal 

zal zijn.  

 

 

D: Station Vilvoorde tot Airport 

D1 via 

Woluwelaan

, Oude 

Woluwelaan

, en Da 

Vinci 

Deeltracé D1 beschrijft een tracé perifeer gelegen langs 

de R22 Woluwelaan. 

 

De configuratie van de R22 dient niet aangepast te 

worden. Gezien de beperkte ingrepen wordt in de 

discipline mobiliteit geconcludeerd dat dit deeltracé geen 

of verwaarloosbare wijziging in de doorstroming kent. Er 

zijn dan ook geen wijzigingen te verwachten in de 

uitstoot van verontreinigingen of milieuverstorende 

stoffen.  

 

+1 Varianten D1b, D1c en D1d veroorzaakt geen 

impact ten opzichte van de basisvariant. 

 

Variant D1n veroorzaakt geen impact ten 

opzichte van de basisvariant. 

 

Variant D1o veroorzaakt geen significante 

wijziging in de doorstroming. Er zijn dan ook 

geen wijzigingen te verwachten in de uitstoot 

van verontreinigende stoffen in de lucht. 
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Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer licht kunnen 

afnemen. Naast de afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen zal dit ook de doorstroming 

bevorderen. Door de doorstroming te bevorderen, en 

daarmee de snelheidswisselingen te verkleinen, wordt 

het optrekken en remmen van verkeer verminderd.  Door 

deze positieve mobiliteitseffecten wordt het 

brandstofverbruik en de luchtverontreinigende emissies 

teruggebracht. Dit heeft een positief effect op de 

luchtkwaliteit langs wegen. 

 

Algemeen kan geoordeeld worden dat het effect beperkt 

positief is.  

 

Voor variant D1r en D1s wordt ingeschat dat 

deze variant geen significante wijziging inhoudt 

van de doorstroming van het gemotoriseerde 

verkeer. Er zijn dan ook geen wijzigingen te 

verwachten in de uitstoot van verontreinigende 

stoffen in de lucht. 
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D2 via 

Woluwelaan 

en 

Korenberg 

Deeltracé D2 beschrijft een tracé perifeer gelegen langs 

de R22 Woluwelaan. Verder wordt er teruggevallen op 

de bestaande kruispunten met VRI’s langsheen de R22.  

 

Gezien de perifere ligging dient de configuratie van de 

R22 niet aangepast te worden. Gezien de beperkte 

ingrepen wordt ingeschat dat dit deeltracé geen of 

verwaarloosbare wijziging in de doorstroming kent. 

 

Door een te verwachten modal shift van autogebruikers 

naar tramgebruikers zal het verkeer licht kunnen 

afnemen. Naast de afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen zal dit ook de doorstroming 

bevorderen. Door de doorstroming te bevorderen, en 

daarmee de snelheidswisselingen te verkleinen, wordt 

het optrekken en remmen van verkeer verminderd.  Door 

deze positieve mobiliteitseffecten wordt het 

brandstofverbruik en de luchtverontreinigende emissies 

teruggebracht. Dit heeft een positief effect op de 

luchtkwaliteit langs wegen. 

 

Dit heeft een positief effect op de luchtkwaliteit langs 

wegen. 

 

Algemeen kan geoordeeld worden dat het effect beperkt 

positief is.  

 

+1 Varianten D1b, D1c en D1d beschrijven een 

andere aansluiting langs de R22. Ten opzichte 

van de basisvariant worden er geen wijzigingen 

verwacht. 

 

 

 

 

 

D3 via 

Machelen 

Deeltracé D3 beschrijft een tracé dat R22, geselecteerd 

als Primaire II, oversteekt om perifeer langsheen de 

-2 Variant D3f veroorzaakt geen wijziging in de 

beoordeling.  

Het voorzien in 

een 

0 
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en 

Korenberg 

N211, met een onverharde trambaan, langsheen de kern 

van Machelen, via Diegem-Lo, Brussels Airport te 

bereiken.  

 

Door het voorzien van een nieuw gelijkvloers kruispunt 

op de R22 zal lokaal filevorming voorkomen. Gezien de 

beperkte afstand tot het kruispunt R22 – N211 is er 

mogelijks een significante versterking van de filevorming 

op N211 en R22. Dit ondanks een te verwachten modal 

shift. Deze files zorgen voor een verhoogde uitstoot aan 

uitlaatgassen wat nefast is voor de luchtkwaliteit in de 

omgeving van de weg. 

 

Het effect is negatief. 

 

 

Variant D3h beschrijft een variant langs de 

Koningin Astridlaan. Ten opzicht van de 

basisvariant verandert de doorstroming niet. Het 

effect blijft gelijkaardig. 

ongelijkvloerse 

kruising van de 

R22 zoals in de 

discipline 

mobiliteit is 

aangehaald. 

D4 via 

Luchthavenl

aan en 

Brucargo 

Deeltracé D4 beschrijft een tracé dat via de middenberm 

van de R22 en de N211 Luchthavenlaan, via Brucargo, 

Brussels Airport te bereiken. Tussen Brucargo en 

Brussels Airport wordt het tracé gedeeld met deeltracés 

A2 en B5 van regionale tramlijn Brussel -  Heist-op-den-

Berg.  

 

Ter hoogte van het complex E19 Luchthavenlaan wordt 

verwacht dat er een capaciteitsreductie op de N211 

Luchthavenlaan zal zijn. Er wordt ingeschat dat 

bijkomende filevorming zal ontstaan op verschillende 

locaties. Deze files zorgen voor een verhoogde uitstoot 

aan uitlaatgassen wat nefast is voor de luchtkwaliteit in 

de omgeving van de weg. 

-2 Variant D4f beschrijft een aansluiting op verdere 

afstand van het kruispunt N211 – R22. De R22 

wordt extra gekruist. In vergelijking met de 

basisvariant treedt geen significante wijziging op. 

 

Het voorzien van 

ongelijkvloerse 

kruisingen op 

R22, N211 en 

complex E19 

Luchthavenlaan 

zoals in de 

discipline 

mobiliteit is 

aangehaald. . 

0 
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Dit kan voor de luchtkwaliteit als nadelig beschouwd 

worden.  

 

Het effect kan globaals als negatief beschouwd worden. 

 

E: Brussels Airport tot Tervuren 

E1 via Oude 

Spoorbeddi

ng en 

Sterrebeek 

Deeltracé E1 beschrijft een tracé vanaf Brussels Airport, 

via de oude spoorwegbedding, de Sterrebeekstraat, de 

rand van Sterrebeek, de Hippodroom via Oppem naar 

Tervuren.  

 

Ten gevolge van de aanleg kan lokaal stremming 

voorkomen. Gezien het lokale karakter van de 

Sterrestraat wordt dit niet ervaren als significant. Ten 

opzichte van de huidige situatie zal dit geen significante 

verandering van de uitstoot van verontreinigingen of 

milieuverstorende stoffen in de lucht ten gevolge van het 

verkeer met zich meebrengen.  

 

Rekening houdende met een modal shift ten gevolge 

van de aanleg van de tramverbinding wordt ingeschat 

dat het plan naast een afname in het aantal 

gemotoriseerde verkeersbewegingen een vlottere 

doorstroming zonder invloed op eventuele filevorming 

zal hebben. Door de doorstroming te bevorderen, en 

daarmee de snelheidswisselingen te verkleinen, wordt 

het optrekken en remmen van verkeer verminderd. Door 

deze positieve mobiliteitseffecten wordt het 

+1 Voor Varianten E1b en E1c wordt er geen 

wijziging tov het alternatief verwacht. 

 

Variant E1d veroorzaakt een gestremde 

doorstroming voor plaatselijk gemotoriseerd 

verkeer. Er wordt immers een extra kruispunt op 

de N2 toegevoegd wat de stopkans voor het 

aanwezige verkeer doet toenemen. Dit vormt 

een nadelig eefct wat beter vermeden kan 

worden. Deze verhoogde stopkans zal voor een 

verhoogde uitstoot zorgen. 

 

Variant E1z beschrijft een lokale variant tussen 

en gevolge van de variant treedt geen 

significante wijziging op tov de basisvariant. 
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brandstofverbruik en de luchtverontreinigende emissies 

teruggebracht. Dit heeft een positief effect op de 

luchtkwaliteit langs wegen. 

 

E2 via 

Keiberg en 

Sterrebeek 

Deeltracé E2 beschrijft een tracé tussen Brussels Airport 

en Tervuren via de A201.  

 

Ter hoogte van Drie Linden buigt het tracé naar het 

westen af, om via de Hector Hennaulaan richting de kern 

van Zaventem te rijden. Op deze as zou door de ligging 

van de verharde vrije trambusbaan ernstige 

capaciteitsreductie optreden voor het verkeer. Gezien de 

lokale categorisering van deze as, wordt dit in de 

discipline mobiliteit als niet significant ingeschat. Uit de 

discipline mobiliteit kan opgemaakt worden dat het 

beschreven deeltracé een verwaarloosbare tot licht 

gestremde doorstroming zal veroorzaken ter hoogte van 

het kruispunt met de N2.  

 

Bijkomend dient rekening gehouden te worden met een 

modal shift ten gevolge van de aanleg van de 

tramverbinding. Hierdoor wordt ingeschat dat het plan 

naast een afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen een vlottere doorstroming zonder 

invloed op eventuele filevorming zal hebben. Door de 

doorstroming te bevorderen, en daarmee de 

snelheidswisselingen te verkleinen, wordt het optrekken 

en remmen van verkeer verminderd. Door deze 

positieve mobiliteitseffecten wordt het brandstofverbruik 

0 Varianten E2b en E2c. Ten gevolge van de 

varianten treedt geen significante wijziging op. 

 

Variant E2o. In vergelijking met de basisvariant 

wordt voor deze variant geen significante 

wijziging ingeschat. 

 

Variant E2r en E2s. In vergelijking met de 

basisvariant wordt ingeschat dat deze variant 

geen significante wijziging inhoudt. 

 

Variant E2z. Ten gevolge van de variant treedt 

geen significante wijziging op. 
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en de luchtverontreinigende emissies teruggebracht. Dit 

heeft een positief effect op de luchtkwaliteit langs 

wegen. 

 

Door de beperkte negatieve impact en de globale 

positieve invloed kan aangenomen worden dat het effect 

voor dit alternatief neutraal is.  

 

E3 via 

Keiberg, 

Woluwelaan 

en UCL 

Deeltracé E3 beschrijft een tracé tussen Brussels Airport 

en Tervuren via de A201.  

 

Ter hoogte van Drie Linden buigt het tracé naar het 

westen af, om via de Hector Hennaulaan richting de kern 

van Zaventem te rijden. Op deze as zou door de ligging 

van de verharde vrije trambusbaan ernstige 

capaciteitsreductie optreden voor het verkeer. Gezien de 

lokale categorisering van deze as, wordt dit in de 

discipline mobiliteit als niet significant ingeschat. Er 

worden op dit tracédeel 2 bijkomende kruisingen 

voorzien geregeld met nieuwe VRI’s. Gezien de lokale 

categorisering worden de eventuele effecten hiervan in 

de discipline mobiliteit als niet significant ingeschat. 

 

Er wordt op basis van de mobiliteitsgegevens ingeschat 

dat ten opzichte van de huidige situatie bovenstaande 

effecten geen significante verandering in de uitstoot van 

verontreinigingen of milieuverstorende stoffen in de lucht 

ten gevolge van het verkeer met zich zal meebrengen.  

 

+1 Variant E3o. In vergelijking met de basisvariant 

wordt voor deze variant geen significante 

wijziging ingeschat. 

 

Varianten E3r en E3s. In vergelijking met de 

basisvariant wordt ingeschat dat deze variant 

geen significante wijziging inhoudt. 

 

Variant E3z .Ten gevolge van de variant treedt 

geen significante wijziging op. 
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Bijkomend dient rekening gehouden te worden met een 

modal shift ten gevolge van de aanleg van de 

tramverbinding. Hierdoor wordt ingeschat dat het plan 

naast een afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen een vlottere doorstroming zonder 

invloed op eventuele filevorming zal hebben. Door de 

doorstroming te bevorderen, en daarmee de 

snelheidswisselingen te verkleinen, wordt het optrekken 

en remmen van verkeer verminderd. Door deze 

positieve mobiliteitseffecten wordt het brandstofverbruik 

en de luchtverontreinigende emissies teruggebracht. Dit 

heeft een positief effect op de luchtkwaliteit langs 

wegen. 

 

Het effect voor dit alternatief is in zijn geheel beperkt 

positief. 

 

E4 via 

Keiberg, 

Woluwelaan 

en 

Tervurenlaa

n 

Deeltracé E4 beschrijft een tracé tussen Brussels Airport 

en Tervuren via de A201.  

 

Ter hoogte van Drie Linden buigt het tracé naar het 

westen af, om via de Hector Hennaulaan richting de kern 

van Zaventem te rijden. Op deze as zou door de ligging 

van de verharde vrije trambusbaan ernstige 

capaciteitsreductie optreden voor het verkeer. Gezien de 

lokale categorisering van deze as, wordt dit in de 

discipline mobiliteit als niet significant ingeschat.  

 

Ter hoogte van de N226 volgt het deeltracé de 

+1 Varianten E4r en E4s. In vergelijking met de 

basisvariant wordt ingeschat dat deze variant 

geen significante wijziging. 

 

Variant E4z beschrijft een lokale variant tussen 

Hippodroom en Tervuren. Ten gevolge van het 

alternatief treedt geen significante wijziging op. 
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bestaande tramsporen richting Tervuren. 

 

Op basis van de discipline mobiliteit wordt ingeschat dat 

het plan geen significante impact zal hebben op de 

doorstroming van het overig gemotoriseerd verkeer. 

 

Bijkomend dient rekening gehouden te worden met een 

modal shift ten gevolge van de aanleg van de 

tramverbinding. Hierdoor wordt ingeschat dat het plan 

naast een afname in het aantal gemotoriseerde 

verkeersbewegingen een vlottere doorstroming zonder 

invloed op eventuele filevorming zal hebben. Door de 

doorstroming te bevorderen, en daarmee de 

snelheidswisselingen te verkleinen, wordt het optrekken 

en remmen van verkeer verminderd. Door deze 

positieve mobiliteitseffecten wordt het brandstofverbruik 

en de luchtverontreinigende emissies teruggebracht. Dit 

heeft een positief effect op de luchtkwaliteit langs 

wegen. 

 

Het effect voor dit alternatief is in zijn geheel beperkt 

positief. 

 

 

 
 
In onderstaande tabel wordt een overzichtstabel gegeven van de haltes en hun effecten. De haltes hebben op zich geen impact op de 
luchtkwaliteit.  
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Algemeen kan gesteld worden dat de haltes worden opgedeeld naargelang de omgeving waarin ze liggen en de voorzieningen daar dan ook 
worden op afgestemd. Op deze manier wordt de verkeersdruk van de haltes aangepast aan de beschikbare wegcapaciteit en worden er geen 
of slechts verwaarloosbare bijkomende mobiliteitseffecten ingeschat. Dit heeft dan ook als gevolg dat de haltes op zich geen wijzigingen 
gaan veroorzaken in de luchtkwaliteit. Echter kan wel aangenomen worden dat haltes voor een verbetering van de bereikbaarheid zorgen. 
Deze verbetering in bereikbaarheid van het openbaar vervoer kan echter moeilijk worden vertaald naar het effect op de  luchtkwaliteit.  
Effecten  op  de luchtkwaliteit ten gevolge van de tram zelf worden reeds meegenomen in de beoordeling van de tracés. Indien blijkt dat een 
welbepaalde halte voor een afwijking in de luchtkwaliteit kan zorgen zal dit extra beoordeeld worden in onderstaande tabel.  
 
A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brandweer Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Onysquare Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Houba Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heizel Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brandweer Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Modelwijk Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Stadion Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Houba Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heizel Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

B: Heizel - VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Villegas Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Haneveld Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Hellebeek Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Warande Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Er zijn geen effecten te verwachten 0   

VTM Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   
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B2 Esplanade Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Bloemdallaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

St-Annalaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Het Voor Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten 

verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

beoordeeld worden. 

+1   

VTM Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Wand Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Groendal  Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Streekbaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vinkenlaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten 

verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

beoordeeld worden. 

+1   
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VTM Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Wand Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Indringingsweg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten 

verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

beoordeeld worden. 

+1   

VTM Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Wand Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Versailles Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Beizegem Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Mariendal Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten 

verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

+1   
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beoordeeld worden. 

VTM Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heldenplein  Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heldenplein Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vliernkens Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heldenplein Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Uplace Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

E19 Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten 

verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

beoordeeld worden. 

+1   
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Diegem Dorp Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Technics Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Uplace Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

E19 Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten 

verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

beoordeeld worden. 

+1   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Technics Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Boskantweg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Stadion Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Technics  Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Batavia Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   
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Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Post Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Technics Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Groenstraat Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

E2 Technics Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

A201 Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vlemincklaan Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Tervuren  Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

E3 Technics Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

A201 Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   
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Henneau Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

N2 Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

UCL Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Kraainem M Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Kon.Astrid Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Burbure Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

L.Marcelis Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

E4 

 

Technics Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

A201 Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Henneau Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

N2 Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Marcel Thiry Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Roodebeek M Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Weggevoerden Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Trammuseum Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Villa Delobar Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Madoux Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Drie Kleuren Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vier Armen Halte in verkeersgebied Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   
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Oppemstraat Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   
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18.8 Cumulatieve effecten bij ontwikkeling van de 4  Vlaams-Brabantse tramlijnen 

Deze tramlijn kruist met tramlijn P1 (Boom- Brussel) ter hoogte van de Heizel en met 
tramlijn P3 (Heist-op-den-Berg – Brussel) ter hoogte van Brussels Airport.  
 
Voor de zone aan de Heizel gaat het om de alternatieven van deeltracés A en B van de 
lijn Boom-Brussel en de alternatieven van deeltracés A en B van de lijn Jette-Tervuren. 
 
Voor de zone aan Brussels Airport gaat het om de alternatieven van deeltracé A en het 
alternatief B3 van de lijn Heist-op-den-Berg – Brussel en de alternatieven van deeltracés 
D en E van de lijn Jette – Tervuren. 
 
Gezien de overvolle wegen in het gebied moet de extra mobiliteit worden opgevangen 
door het openbaar vervoer. Zo niet, dan nemen de files verder toe en heeft dit een 
negatief effect op de luchtkwaliteit. Gezien het belangrijke knooppunt is waar de 
tramlijnen elkaar kruisen kan aangenomen worden dat er een positief cumulatief effect 
zal optreden. De bereikbaarheid van dit gebied zal dan ook verhogen. 
 

18.9 Ontwikkelingsscenario’s 

Tabel 18.4 Relatie van de discipline Lucht met de o ntwikkelingsscenario’s 

Ontwikkelingsscenario’s P4  

START De effecten van de discipline lucht hebben een positieve weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

VSGB De effecten van de discipline lucht hebben niet rechtstreeks een invloed. 

Echter hebben de alternatieven die een relevante bijdrage hebben in het 

gebied een weerslag op de kwaliteit van het gebied. Een verlaagde 

immissiewaarde van verontreinigende polluenten zal voor een verhoogde 

kwaliteit of potentie van het gebied zorgen. 

R0 De effecten van de discipline lucht hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

MINA4 De effecten van de discipline lucht hebben een positieve weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. Het voorliggende plan past dan ook binnen de 

doelstellingen van de scenario.  

GewOP De effecten van de discipline lucht hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

Uplace De effecten van de discipline lucht hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

Landinrichtingsproject Vlaamse 

Rand 

De effecten van de discipline lucht hebben niet rechtstreeks een invloed. 

Echter hebben de alternatieven die een relevante bijdrage hebben in het 

gebied een weerslag op de kwaliteit van het gebied. Een verlaagde 

immissiewaarde van   verontreinigende polluenten zal voor een verhoogde 

kwaliteit of potentie van het gebied zorgen. 

Fiets-GEN De effecten van de discipline lucht hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 
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18.10 Leemten in de kennis 

Kwantitatieve gegevens om de effecten te beoordelen.  
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19 DISCIPLINE FAUNA & FLORA  

19.1 Figuren en bijlagen 

Figuur 19.1 Beschermingszones natuur 
Figuur 19.2 Waardering volgens de biologische waarderingskaart 
Figuur 19.3 Ecotopenkaart 
Figuur 19.4 Belangrijke gebieden avifauna 
Figuur 19.5 Barrières natuur 
Figuur 19.6 Boskartering 
 
Bijlage 19.1 Geluidsklimaat i.f.v. fauna en flora 
 

19.2 Afbakening van het studiegebied 

Voor de afbakening van het studiegebied wordt voor de discipline Fauna en flora 
vertrokken van het plangebied. Deze zones worden uitgebreid met de zones waar 
omwille van het plan hinder kan optreden. Het betreft in de eerste plaats de zones waar 
geluidshinder optreedt. Ten slotte worden ook de zones waar wijzigingen in het 
oppervlakte- of grondwaterpeil kunnen optreden, meegenomen. Deze werden bepaald 
bij de discipline Water. Voor de beschermingszones en de effectgroep versnippering 
wordt wel gekeken naar een ruimere zone, 2 km rondom het plangebied. 
 
Zowel het uitgebreide studiegebied voor de beschermingszones als het gewone 
studiegebied voor Fauna en flora zijn weergegeven op figuur 13.1.  
 

19.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

19.3.1 Beschermingszones 

De verschillende beschermingszones voor natuur zijn weergegeven op figuur 19.1. 
 
In het uitgebreide studiegebied van de beschermingszones voor Fauna en Flora (2 km 
rondom het plangebied) zijn speciale beschermingszones voor de habitatrichtlijn (SBZ-
H) gelegen. Tussen Oudergem en Tervuren grenst het studiegebied aan het SBZ-H 
‘Zoniënwoud’ (BE2400008). Ter hoogte van Kampenhout bevindt zich het SBZ-H 
‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem’ (BE2400010). 
 
Het studiegebied ligt niet binnen of in de buurt (2 km) van een speciale 
beschermingszone voor de vogelrichtlijn (SBZ-V). Het dichtstbij gelegen 
vogelrichtlijngebied (SBZ-V) is het gebied Dijlevallei (BE2422315) ten oosten van het 
studiegebied. 
 
Het enige VEN-gebied dat op minder dan 2 km van het plangebied ligt, is het 
Floordambos (nummer 524). Dit gebied overlapt deels met het bovengenoemde SBZ-H 
‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem’. 
 
Ter hoogte van Koningslo bevindt zich ten noorden en zuiden van de R0 het Domeinbos 
Tangebeek. Ook het park van Tervuren, aangrenzend aan het zuidoostelijke deel van 
het plangebied, is een Domeinbos. Andere vlaamse of erkende natuur- en bosgebieden 
liggen binnen de SBZ of de VEN-gebieden en worden niet afzonderlijk vermeld. 
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19.3.2 Beschrijving vegetatie 

De waardering volgens de Biologische waarderingskaart (BWK) is weergegeven in 
figuur 19.2. Een overzicht van de biologische waardering van de vegetaties op Vlaams 
grondgebied is weergegeven in tabel 19.1.  
 
De cijfers uit de tabel kwamen tot stand door middel van een GIS-analyse waarbij een 
overlay wordt gecreeerd van de BWK met de alternatieven. Als breedte van de 
alternatieven wordt 25 m aangenomen. Voor de haltes wordt uitgegaan van een 
standaard breedte van 13,5 m en een standaard lengte van 45 m. Volgens de GIS-
analyse is 19% van de vegetaties binnen het Vlaamse deel van het plangebied 
aangeduid als biologische waardevol of zeer waardevol. 
 
Tabel 19.1 Biologische waardering van de vegetaties  binnen het projectgebied 

Biologische waardering Opp. (ha)  Aandeel (%) 

m matig waardevol 248,25 74% 

mw complex van matig waardevolle met waardevolle elementen 24,53 7% 

mwz 

complex van matig waardevolle met zeer waardevolle en zeer waardevolle 

elementen 0,74 0,2% 

w waardevol 46,73 14% 

wz complex van waardevolle met zeer waardevolle elementen 3,33 1% 

z zeer waardevol 12,01 4% 

Totaal  335,60 100% 

 
Voor de beschermingszones die doorsneden worden door de tramalternatieven is het 
aangewezen om de soortsamenstelling  van het gebied te kennen om de effecten te 
kunnen inschatten. Voorliggend plan raakt wel aan een beschermingszones 
(Zoniënwoud), maar het is in deze fase van het project niet duidelijk wat de 
detailinrichting van de alternatieven zal zijn en of dit gebied dus doorsneden zal worden. 
Een analyse van de soortsamenstelling (inventarisaties) is in dit plan-MER dan ook niet 
aangewezen. 
 

19.3.3 Beschrijving fauna 

Gezien de omvang van het plangebied, is het niet aangewezen om een volledig 
overzicht te geven van de voorkomende fauna in de omgeving van het plangebied. 
Daarom wordt in de onderstaande beschrijving voornamelijk de nadruk gelegd op de 
identificatie van zones met een hoog belang voor fauna.  
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Voor de fauna zijn in het studiegebied voornamelijk de beschermingszones  van 
belang. Zeker het Zoniënwoud vervult een belangrijke rol als habitat voor verschillende 
soortgroepen:  

• Amfibieën en Reptielen 
o 1166 Triturus cristatus – Kamsalamander 

• Invertebraten 
o 1083 Lucanus cervus - Vliegend hert 

• Zoogdieren 
o 1321 Myotis emarginatus - Ingekorven vleermuis 
o 1323 Myotis bechsteinii - Langoor- of Bechsteinsvleermuis 
o 1324 Myotis myotis - Vale vleermuis 
o 1308 Barbastella barbastellus – Mopsvleermuis 

 
Het SBZ ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem’ is niet 
aangemeld voor een specifieke soort. Uiteraard zijn ook deze gebieden voor 
verschillende soorten van groot belang. 
 
Op de biologische waarderingskaart is een indicatieve situering van faunistisch 
belangrijke gebieden  weergegeven. Zo krijgen gebieden omwille van de aanwezigheid 
van bepaalde fauna-elementen een afzonderlijk aanduiding. Hierbij werden gegevens 
van vogels, vissen, amfibieën, reptielen, zoogdieren en verschillende groepen van 
ongewervelden als dagvlinders en libellen gebruikt. 

• Te Wemmel staat het Beverbos aangeduid; 
• Binnen het BHG staan twee faunistisch voorname gebieden aangeduid, het 

Koninklijk domein van Laken en reservaat ‘het Moeraske’ ten noorden van 
Evere; 

• Langs de R22 (tussen Kraainem en Oudergem) staan enkele parken aangeduid 
als faunistisch voornaam, namelijk het Maloupark, Bronnenpark, Woluwepark en 
Parmentierpark; 

• Ter hoogte van het Zoniënwoud is het faunistisch voornaam gebied groter dan 
het SBZ-H ingetekend.  

 
Buiten de beschermingszones kunnen ook uit de vogelatlas  (of de nieuwe signaalkaart) 
belangrijke gebieden afgeleid worden, vooral dan voor avifauna. Het gaat hierbij om 
belangrijke broedplaatsen, pleisterplaatsen, slaapplaatsen, zones met bijzondere 
broedvogels, akkervogelgebieden en weidevogelgebieden (figuur 19.4). In de nabijheid 
van het plangebied is het Zeekanaal ter hoogte van Vilvoorde en Grimbergen aangeduid 
als zeer belangrijke slaapplaats, onder andere voor zilvermeeuw en kokmeeuw. Het 
wachtbekken in Vilvoorde is aangeduid als zeer belangrijk pleistergebied, onder andere 
voor de watersnip. De plantentuin van Meise en het park van Tervuren zijn aangeduid 
als belangrijke pleistergebieden. Akkervogelgebieden zijn aangeduid ten oosten van de 
luchthaven Brussels Airport en ten oosten van het Park van Tervuren. 
 
Voor de beschermingszones die doorsneden worden door de tramalternatieven is het 
aangewezen om de soortsamenstelling  van het gebied te kennen om de effecten te 
kunnen inschatten. Voorliggend plan raakt wel aan een beschermingszones 
(Zoniënwoud), maar het is in deze fase van het project niet duidelijk wat de 
detailinrichting van de alternatieven zal zijn en of dit gebied dus doorsneden zal worden. 
Een analyse van de soortsamenstelling (inventarisaties) is in dit plan-MER dan ook niet 
aangewezen. 
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19.3.4 Beschrijving natuurverbinding en barrières 

Natuurverbindingsgebieden 
Natuurverbindingsgebieden (NVBG) worden aangeduid in die gebieden die van belang 
zijn voor de migratie van dieren en planten tussen de gebieden van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN). Ze worden gekenmerkt door de aanwezigheid van 
lijnvormige kleine landschapselementen als verbinding tussen grotere natuurgebieden. 
Het zijn gebieden waar over het algemeen andere functies, bijvoorbeeld landbouw, als 
hoofdgebruik voorkomen en waar de natuurfunctie ondergeschikt is. 
 
Voor de provincie Vlaams-Brabant zijn natuurverbindingsgebieden op regionaal niveau  
aangeduid in het Ruimtelijk Structuurplan (bindend gedeelte). Onderstaande  
Illustratie 19.1 verbeeldt deze natuurverbindingsgebieden.  
 

 
Illustratie 19.1 Natuurverbindingsgebieden zoals ge definieerd in het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaams-Brabant (kaart 32). 

 
Binnen het uitgebreide studiegebied voor Fauna en Flora (2 km rondom het plangebied) 
zijn een drietal NVBG’s aangeduid (zie illustratie 19.2). Het gaat om: 

• 4a - Noordelijke Zennevallei als verbinding tussen Dorent en vallei van de 
Barebeek met bossen; 

• 7d -  Binnengebied tussen de Kesterbeek en de Aabeek met Kollinten, 's 
Gravenbos, Bos van Aa, Kattemeuterbos en Wormelaar; 

• 7e - Gebied tussen Lintbos en domein van Borgt; 
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Illustratie 19.2 Zoom van Illustratie 19.1 ter hoog te van het studiegebied 

 
Voor het Brussels hoofdstedelijk gewest gelden ‘het groene netwerk’ en ‘de groene 
wandeling’ als natuurverbindingen die op beleidsniveau nagestreefd worden. Beide  
staan afgebeeld in onderstaande illustratie. 
 

  
illustratie 19.3: ‘het groene netwerk’ en ‘de groen e wandeling’ als natuurverbindingen in het Brussels  

Hoofdstedelijk Gewest (bron: www.leefmilieubrussel. be) 

 
Naast de natuurverbindingen op regionaal niveau, kunnen ook lokale NVBG’s 
voorkomen. Zo vervullen ook de bermen van de verschillende wegen, spoorwegen en 
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het kanaal een verbindende functie. Voor de bermen moet dit echter gerelativeerd 
worden gezien deze op verschillende plaatsen reeds onderbroken worden door 
kruisende wegen. 
 
Barrières  
In het plangebied zijn talrijke barrières aanwezig, weergegeven op figuur 19.5. Het gaat 
voornamelijk om de R0, de verschillende autostrades en gewestwegen die Brussel 
binnenkomen en de verschillende spoorwegen. Hierdoor is de nog resterende open 
ruimte binnen het plangebied momenteel al zeer sterk versnipperd. 
 

19.4 Methodologie effectvoorspelling 

Door de aanleg van de tramlijn kunnen enerzijds vegetaties verdwijnen en anderzijds 
vegetaties wijzigen o.a. door effecten op het grondwater. Bij de beoordeling van het 
effect wordt rekening gehouden met de waarde van de aanwezige vegetatie en de 
oppervlakte die verdwijnt of bijkomt.  
 
Uit de literatuur is gekend dat nieuwe spoorlijnen de verspreiding van exoten kunnen 
bevorderen (o.a. Ruiz & Carlton, 2003, Ernst, 1998). In principe kan de tramverbinding 
hierdoor negatieve effecten hebben, zeker op gebieden met waardevolle flora. 
Spoorlijnen zijn echter lang niet de enige weg waarlangs exoten zich kunnen 
verplaatsen. Auto’s op bestaande wegen, fietsers en wandelaars zijn even goede of 
zelfs betere vectoren voor plantenzaden. Het is dan ook onmogelijk om dit effect 
rechtstreeks te relateren aan de uitvoering van het plan. Bovendien kan geen 
onderscheid gemaakt worden tussen ongewenste (dispersie van een exoot) en 
gewenste (dispersie van een doelsoort) effecten. Dit effect wordt dan ook niet verder 
meegenomen als effectgroep voor deze discipline. 
 
Voor fauna worden effecten beschreven ten gevolge van het wijzigen van hun habitat 
door verdwijnen en/of wijzigen van vegetaties en door verstoring. De effectbeoordeling 
gebeurt op basis van de vermindering/vermeerdering van het leefgebied. 
 
Ten slotte wordt aandacht besteed aan mogelijke barrière-effecten die optreden ten 
gevolge van de tramlijn. Dit wordt beschreven aan de hand van een kwalitatieve 
inschatting van de waarde van de gebieden waartussen de barrière 
aangelegd/opgeheven wordt. 
 

19.5 Effectuitdrukking 

De effecten worden als volgt uitgedrukt: 
• verwijderen van de vegetatie voor de aanleg van infrastructuur: oppervlakte 

vegetatie die verdwijnt, met in acht name van de waarde van die vegetatie (ha per 
waarde-klasse) 

• wijziging van vegetatie door verdroging: oppervlakte vegetatie die wijzigt, met in 
acht name van de waarde van die vegetatie (ha per warde-klasse) 

• wijzigen van habitat voor fauna: wijziging leefgebied (ha) en effecten ten gevolge 
van ver- of ontsnippering (kwalitatieve inschatting) 

• verstoren van fauna door exploitatie: vermindering leefgebied (ha) ten gevolge van 
geluids- en/of lichtverstoring van vogels en zoogdieren indien relevant 
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19.6 Beoordelingskader 

In tabel 19.2 is een overzicht gegeven van het beoordelingskader voor de discipline 
Fauna en flora.  
 
Tabel 19.2 Beoordelingskader voor de discipline Fau na en flora 

Effect  Significantie 

Vernietinging / creatie vegetatie/habitats 

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die 

deel uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde en/of inname van een 

belangrijke oppervlakte beschermde natuur; belangrijk areaalverlies -3 

Inname van een belangrijke oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die 

geen deel uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde;  weinig impact op het 

globale areaal van dit ecotoop/habitat -2 

Inname van een beperkte oppervlakte waardevolle tot zeer waardevolle ecotopen/habitats die 

geen deel uitmaken van een groter geheel met belangrijke natuurwaarde;  weinig impact op het 

areaal van dit ecotoop/habitat -1 

Inname van minder waardevolle ecotopen/habitats  0 

Beperkte areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal binnen 

het studiegebied of beperkte toename van de habitat voor een waardevolle soort +1 

Belangrijke areaaltoename van een waardevol ecotoop in verhouding tot het totale areaal binnen 

het studiegebied of belangrijke toename van een habitat van een belangrijke soort +2 

Een belangrijk areaal van een waardevol ecotoop ontstaat of optimale habitatcondities voor een 

waardevolle soort +3 

Wijziging vegetatie/habitat 

Permanente wijziging van de hydrologie van een standplaats/habitat van een waardevol, gevoelig 

natuurtype of soort -3 

Tijdelijke wijziging van de hydrologie van een standplaats/habitat van een waardevol, gevoelig 

natuurtype of soort of permanente beperkte wijziging van de standplaats van een gevoelig 

waardevol natuurtype of soortpotentiële of actuele natuurwaarde -2 

Beperkte wijziging van de hydrologie op 1 locatie, nadelig voor de beperkte natuurwaarde van de 

locatie -1 

Geen of verwaarloosbare wijziging van de hydrologie of kortdurende, lokale wijziging van de 

standplaats van een weinig gevoelig natuurtype of soort 0 

Beperkt herstel van de standplaatskenmerken in overeenstemming met de ecologische potentie 

van de locatie +1 

Significant lokaal herstel van de standplaatskenmerken in overeenstemming met de ecologische 

potentie van de locatie +2 

Globaal significant herstel van standplaatskenmerken in overeenstemming met de ecologische 

potentie van de locatie, +3 

Verstoring 

Permanente verstoring van verstoringsgevoelige, waardevolle gebieden of soorten  -3 

Tijdelijke verstoring van niet-verstoringgevoelige gebieden of soorten; Vrij beperkte, permanente 

verstoring van weinig verstoringgevoelige gebieden of soorten -2 

Tijdelijke verstoring van niet-verstoringgevoelige gebieden of soorten; -1 

Vrij beperkte, permanente verstoring van weinig verstoringgevoelige gebieden of soorten Geen of 

verwaarloosbare wijziging in de verstoring  0 

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring  +1 

Lokale buffering ten aanzien van bestaande verstoring van kwetsbare gebieden/soorten of 

beperkte verbetering op diverse locaties +2 



 
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 412 - 23 augustus 2013 

 

Zeer significante buffering ten aanzien van bestaande verstoringbronnen binnen plangebied of 

significante verbetering op diverse locaties +3 

Versnippering en barrièrewerking 

De ecologische infrastructuur wordt doorsneden, harde barrière voor belangrijke soorten, 

samenhang wordt op grote schaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; 

grote impact op waardevolle soorten/ecotopen -3 

De ecologische infrastructuur wordt op 1 of diverse locaties doorsneden; harde barrière, 

samenhang wordt lokaal significant verstoord, permanente barrière of randeffecten; impact op 

waardevolle soorten/ecotopen -2 

De ecologische samenhang wordt beperkt verstoord, beperkte impact op migratie, zachte barrière 

of barrièrewerking reeds aanwezig, tijdelijke barrière of negatieve randeffecten -1 

Geen of verwaarloosbare wijziging in bereikbaarheid of samenhang 0 

Samenhang wordt beperkt verbeterd, beperkte mitigerende maatregelen ten aanzien van 

migratieknelpunten en/of randeffecten. +1 

Een aantal migratiebarrières worden opgeheven; samenhang wordt lokaal significant verbeterd, 

lokaal ontstaan nieuwe migratiemogelijkheden, negatieve randeffecten worden in belangrijke mate 

gemilderd +2 

De ecologische infrastructuur wordt op diverse locaties verbonden, migratiebarrières worden 

opgeheven, samenhang wordt op grote schaal significant verbeterd, negatieve randeffecten 

worden opgeheven +3 

 
19.7 Effectbepaling- en beoordeling 

19.7.1 Vernietiging en creatie van vegetatie en/of habitats  

Het meest directe gevolg van de aanleg van een spoorlijn is vernietiging van de 
aanwezige habitat door de aanleg van de spoorbedding. Op planniveau is nog 
onvoldoende informatie beschikbaar over ecotoopverlies tijdens de aanlegfase (tijdelijke 
ecotoopinname). Daarom wordt hier enkel de permanente ecotoopinname beschouwd 
of met andere woorden de ecotoopinname waar nieuwe infrastructuren gerealiseerd 
worden. De ingenomen oppervlakte gaat verloren als habitat voor planten en dieren. 
Merk hierbij op dat als gevolg van het plan ook nieuwe ecotopen gecreeerd worden in 
de vorm van eventuele bermen en grachten (positief effect). De creatie van nieuwe 
waardevolle ecotopen is echter slechts beperkt (eventuele bermen en grachten). 
 
De ecotoopinname van de verschillende alternatieven wordt indicatief gekwantificeerd 
door middel van een GIS-analyse. Er wordt een overlay gerealiseerd van de 
alternatieven met de meest recente Biologische Waarderingskaart. Om de oppervlakte 
ecotoop dat verdwijnt te berekenen (ha per waarde-klasse BWK), wordt uitgegaan van 
een vegetatievrije ruimte van 25 meter voor de alternatieven (zie beschrijving maximaal 
scenario vegetatievrije ruimte in §8.3.2). Voor de haltes wordt uitgegaan van een 
standaard breedte van 13,5 m en een standaard lengte van 45 m.  
 
Het dient hierbij duidelijk vermeld dat de resultaten uit deze GIS-analyse enkel en alleen 
een indicatie geven van de vooropgestelde ruimte-inname en dat deze dus niet als 
absoluut geïnterpreteerd kunnen worden. Voor de realisatie van de sneltramlijn werd 
immers uitgegaan van een standaardbreedte van 8 m over het volledige traject. 
Plaatselijk kan de ingenomen oppervlakte dan ook kleiner zijn waardoor de 
effectbeoordeling steunt op worst case benadering. Het is dan ook noodzakelijk om 
optimale ligging op projectniveau verder te definiëren met als uitgangspunt het 
minimaliseren van de milieueffecten. 
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Algemeen wordt bij de beoordeling van de ecotoopinname rekening gehouden met: 
• de waardering volgens de BWK; 
• onderdeel uitmaken van een beschermingszone; 
• onderdeel uitmaken van een groter natuurlijk geheel; 
• het habitatgebruik binnen het gebied; 
• integriteit van het gebied. 
 
Als voorbeeld voor het habitatgebruik kunnen ‘niet te wijzigen kleine 
landschapselementen en vegetaties’ aangehaald worden. Kwetsbare kleine 
landschapselementen en zeldzame vegetaties mag niemand wijzigen, tenzij via een 
ontheffing van dit verbod15. Het gaat meer bepaald om: 
• holle wegen; 
• graften; 
• bronnen; 
• historisch permanent grasland gelegen in groene gewestplanbestemmingen en 

andere specifiek omschreven gebieden; 
• beschermingsgebieden Poldercomplex en Het Zwin + krekengebied. 
 
Als voorbeeld voor de integriteit van het gebied kan de Brusselse rand aangehaald 
worden. Gezien de hoge verstedelijking worden de nog resterende  bestaande habitats 
extra waardevol ingeschat. Ook hiermee wordt rekening gehouden bij de 
effectbeoording.  
 
Binnen het studiegebied komt bos voor (zie figuur 19.6). Ontbossing is in principe 
verboden, tenzij het bekomen van een natuurvergunning (in groene bestemmingen) of 
stedenbouwkundige vergunning in toepassing van de wetgeving op de ruimtelijke 
ordening. Dit wordt in rekening genomen in de effectbeoordeling, aangezien de 
boshabitats als (zeer) waardevol worden aangeduid in de BWK-waardering. 
 
Naast beschermingszones en boshabitats, wordt bij de effectbepaling ook rekening 
gehouden met de ligging van groene bestemmingen in het bestemmingsplan. 
Parkgebieden en groengebieden (eventueel met hoogbiologische waarde) worden 
beschouwd.  
 
De resultaten van de GIS-analyse worden weergegeven in onderstaande tabel 19.3. 
 
Tabel 19.3 Oppervlakte ecotoop dat worst-case verdw ijnt ten gevolge van de tracés, met in acht 

name van de waarde van de vegetatie [ha en % per wa arde-klasse] 

 
Biologische 

waardering  

m mw mwz w wz z 

Opp 

[ha] 

Aandeel 

[%] 

Opp 

[ha] 

Aandeel 

[%] 

Opp 

[ha] 

Aandeel 

[%] 

Opp 

[ha] 

Aandeel 

[%] 

Opp 

[ha] 

Aandeel 

[%] 

Opp 

[ha] 

Aandeel 

[%] 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 7,67 3%     0,05 0,1% 0,04 1%     

A2 9,33 4%     0,03 0,1% 0,04 1%     

B: Heizel - VTM 

                                                   
15 De aanvrager kan de vraag tot ontheffing indienen bij het Agentschap voor Natuur en Bos.  
Er zijn wel uitzonderingen waar dergelijke wijziging wel mogelijk is zoals op huiskavels en bij 
het uitvoeren van normale onderhoudswerken conform de code goede natuurpraktijk. 
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Biologische m mw mwz w wz z 

B1 9,73 4% 3,13 13%   2,86 6%     0,05 0,4% 

B2 11,75 5% 0,47 2%   1,18 3%     0,05 0,4% 

B3 11,37 5% 3,01 12%   1,34 3%     0,05 0,4% 

B4 11,14 4% 2,91 12% 0,39 52% 0,55 1%     0,06 0,5% 

B5 12,01 5% 2,98 12%   0,75 2%     0,05 0,4% 

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 5,73 2% 0,63 3%   2,26 5%         

C2 6,44 3%     1,98 4%         

C3 9,65 4% 0,17 1%   0,40 1%     0,23 2% 

D: Station –Vilvoorde - Airport 

D1 16,92 7% 1,13 5%   2,04 4%         

D2 16,44 7% 0,33 1%   2,16 5%         

D3 16,22 7%     3,51 8%         

D4 19,87 8% 0,03 0%   1,62 3%         

E: Airport - Tervuren 

E1 19,51 8% 0,11 0%   3,52 8% 0,45 14% 1,35 11% 

E2 25,69 10% 0,02 0%   3,91 8% 0,45 14% 1,48 12% 

E3 23,30 9% 3,44 14%   6,35 14% 0,45 14% 1,44 12% 

E4 15,47 6% 6,16 25% 0,36 48% 12,20 26% 1,89 57% 7,24 60% 

Totaal 248,25 100% 24,53 100% 0,74 100% 46,73 100% 3,33 100% 12,01 100% 

 
Naast het verdwijnen van habitats wordt er door voorliggend plan ook habitat gecreëerd. 
Over het algemeen ontstaat creatie van vegetatie/habitats mogelijks door aanleg van 
nieuwe bermen en grachten. Gezien de vrij beperkte oppervlaktes en de grote 
randeffecten, is algemeen deze creatie slechts verwaarloosbaar positief. Dit aspect is 
meegenomen in de effectbepaling en –beoordeling. 
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De effectbepaling en –beoordeling voor de vernietiging en creatie van vegetatie en/of habitats wordt weergegeven in onderstaande tabel, evenals 
de milderende maatregelen indien deze relevant zijn. 
 

Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 

Tabel 19.4: Effectbepaling vernietiging en creatie van vegetatie en/of habitats tracés  

 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoord

eling na 

MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Het alternatief blijft in de bestaande wegbedding en 

neemt geen groene bestemmingen in. Volgens de GIS-

analyse neemt het worst case 0,2 ha waardevolle 

elementen in: 0,1 ha waardevolle elementen en 0,1 ha 

complex van waarevolle en zeer waardevolle elementen 

(BWK-waardering). In realiteit zal het tracé in bestaande 

bedding blijven en is het effect van ecotoopinname 

neutraal te beschouwen.  

0 Variant a is niet onderscheidend Op project-niveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud van 

stedelijk groen. 

0 

A2 Het alternatief blijft in de bestaande wegbedding en 

neemt geen groene bestemmingen in. Volgens de GIS-

analyse neemt het worst case 0,2 ha waardevolle 

elementen in: 0,1 ha waardevolle elementen en 0,1 ha 

complex van waarevolle en zeer waardevolle elementen 

(BWK-waardering). In realiteit zal het tracé in bestaande 

bedding blijven en is het effect van ecotoopinname 

neutraal te beschouwen.  

0 Nvt Op project-niveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud van 

stedelijk groen. 

0 

B: Heizel - VTM 

B1 Ten noorden van Strombeek-Bever gaat dit alternatief -2 Variant l scoort beter gezien het over langere Keuze voor variant l.  -2 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoord

eling na 

MM 

door open ruimte – het Haneveld. Waar volgens de BWK 

een bomenrij en eutrofe plas voorkomen. Het tracé loopt 

vervolgens verder door natte habitats van de Hellebeek 

om vervolgens evenwijdig met de R0 te lopen. Net voor 

de R0 overgestoken wordt, kruist het tracé struweel. Ter 

hoogte van de Medialaan wordt een holle weg 

doorkruist. Het alternatief neemt hierbij worst case 3,0 

ha waardevolle elementen in: 2,9 ha waardevolle 

elementen en 0,1 ha zeer waardevolle elementen (BWK-

waardering). Gezien het belang van groen in de 

Brusselse rand wordt het totale effect als negatief 

beoordeeld. 

afstand in bestaande wegbedding loopt. Variant 

m wordt negatiever ingeschat aangezien meerde 

kle ingenomen worden, waaronder een holle 

weg. 

Ter hoogte van de Medialaan moet 

het tracé zo dicht mogelijk bij de 

bestaande weg liggen om de holle 

weg te vrijwaren. 

-2 

B2 Het alternatief blijft in de bestaande wegbedding en 

neemt geen groene bestemmingen in. Enkel evenwijdig 

met de R0 neemt de tram nieuwe bedding in en net voor 

de R0 overgestoken wordt, kruist het tracé struweel. Ter 

hoogte van de Medialaan wordt een holle weg 

doorkruist.Het alternatief neemt worst case 1,3 ha 

waardevolle elementen in: 1,2 ha waardevolle 

elementen en 0,1 ha zeer waardevolle elementen (BWK-

waardering). Wegens het doorsnijden van de holle weg 

wordt het effect van ecotoopinname matig negatief 

beoordeeld. 

-1 Variant m wordt negatiever ingeschat aangezien 

meerde kle ingenomen worden, waaronder een 

holle weg. 

Ter hoogte van de Medialaan moet 

het tracé zo dicht mogelijk bij de 

bestaande weg liggen om de holle 

weg te vrijwaren. 

-1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoord

eling na 

MM 

B3 Ter hoogte van de Heizel zorgt het tracé niet voor 

bijkomende ecotoopinname gezien het de bestaande 

tunnel gebruikt. Ten oosten van Strombeek-Bever gaat 

dit alternatief voor ca. 600 m door open ruimte. Ook 

evenwijdig met de R0 neemt de tram nieuwe bedding in 

en net voor de R0 overgestoken wordt, kruist het tracé 

struweel. Ter hoogte van de Medialaan wordt een holle 

weg doorkruist.Het alternatief neemt worst case 1,4 ha 

waardevolle elementen in: 1,3 ha waardevolle 

elementen en 0,1 ha zeer waardevolle elementen (BWK-

waardering). Gezien het belang van groen in de 

Brusselse rand wordt het totale effect als matig negatief 

beoordeeld. 

-1 Varianten a, c, d zijn niet onderscheidend. 

Variant m wordt negatiever ingeschat aangezien 

meerde kle ingenomen worden, waaronder een 

holle weg. 

Ter hoogte van de Medialaan moet 

het tracé zo dicht mogelijk bij de 

bestaande weg liggen om de holle 

weg te vrijwaren. 

-1 

B4 Ter hoogte van de Heizel zorgt het tracé niet voor 

bijkomende ecotoopinname gezien het de bestaande 

tunnel gebruikt. Ten noorden van Neder-over-Heenbeek 

gaat dit alternatief voor ca. 600 m  door open ruimte. 

Ook ten zuidwesten van het Militair hospitaal wordt over 

ca. 300 m open ruimte aangesneden die volgens het 

bestemmingsplan gedeeltelijk als ‘groengebied’ 

aangeduid staat. Ter hoogte van de Medialaan wordt 

een holle weg doorkruist.Het alternatief neemt worst 

case 0,7 ha waardevolle elementen in: 0,6 ha 

waardevolle elementen en 0,1 ha zeer waardevolle 

elementen (BWK-waardering). Gezien het belang van 

groen in de Brusselse rand wordt het totale effect als 

negatief beoordeeld. 

-2 Varianten a, c, d zijn niet onderscheidend. Ter hoogte van de Medialaan moet 

het tracé zo dicht mogelijk bij de 

bestaande weg liggen om de holle 

weg te vrijwaren.  

-2 

B5 Ter hoogte van de Heizel zorgt het tracé niet voor -1 Varianten a, c zijn niet onderscheidend. Ter hoogte van de Medialaan moet -1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoord

eling na 

MM 

bijkomende ecotoopinname gezien het de bestaande 

tunnel gebruikt. Ook verder blijft het alternatief in de 

bestaande wegbedding en neemt geen groene 

bestemmingen in. Ter hoogte van de Medialaan wordt 

een holle weg doorkruist.Het alternatief neemt worst 

case 0,9 ha waardevolle elementen in: 0,8 ha 

waardevolle elementen en 0,1 ha zeer waardevolle 

elementen (BWK-waardering). In realiteit zal het tracé in 

bestaande bedding blijven en is het effect van 

ecotoopinname neutraal te beschouwen. Wegens het 

doorsnijden van de holle weg wordt het effect van 

ecotoopinname matig negatief beoordeeld. 

het tracé zo dicht mogelijk bij de 

bestaande weg liggen om de holle 

weg te vrijwaren.  

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Dit alternatief snijdt nieuwe ecotopen aan gezien het 

tussen de R0 en de brug Vuurkruisenlaan een eigen 

bedding vereist. Voornamelijjk in het Domein Drie 

Fonteinen worden boshabitats aangesneden en ook een 

holle weg (Blaesenbergweg). Het alternatief neemt worst 

case 2,3 ha waardevolle elementen in (BWK-

waardering). Gezien het belang van groen in de 

Brusselse rand wordt het totale effect als negatief 

beoordeeld. 

-2 Variant l wordt positiever ingeschat gezien het 

over kortere afstand in Domein Drie Fonteinen 

ligt.  

Keuze voor variant l. -1 

Ter hoogte van Domein Drie 

Fonteinen moet in de project-fase 

gestreefd worden naar maximaal 

behoud van groenelementen en het 

maximaal vrijwaren van de holle 

weg. 

-2 

C2 Ten westen van het bedrijventerrein aan de Medialaan 

loopt het alternatief voor ca. 600 m door open ruimte, 

volgens de BWK deels aangeduid als struweel. 

Verderop worden boshabitats van het Domein Drie 

Fonteinen aangesneden. Het alternatief neemt worst 

case 2,0 ha waardevolle elementen in (BWK-

-2 Variant b is niet onderscheidend. Variant l wordt 

positiever ingeschat gezien het over kortere 

afstand in Domein Drie Fonteinen ligt. 

Keuze voor variant l. -1 

Ter hoogte van Domein Drie 

Fonteinen moet in de project-fase 

gestreefd worden naar maximaal 

behoud van groenelementen. 

-2 
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waardering). Gezien het belang van groen in de 

Brusselse rand wordt het totale effect als negatief 

beoordeeld. 

C3 Dit alternatief snijdt nieuwe ecotopen aan gezien het 

over ca. 300 m door open ruimte loopt om vervolgens 

parallel aan de Albertlaan te lopen voor ca. 700 m. Ter 

hoogte van de rotonde wordt hierbij mogelijks de holle 

weg (BWK) aangesneden. Het alternatief neemt worst 

case 0,7 ha waardevolle elementen in: 0,4 ha 

waardevolle elementen en 0,7 ha zeer waardevolle 

elementen (BWK-waardering). Wegens het doorsnijden 

van de holle weg wordt het effect van ecotoopinname 

matig negatief beoordeeld. 

-1 Nvt Ter hoogte van de Albertlaan moet 

het tracé zo dicht mogelijk bij de 

bestaande weg liggen om de holle 

weg te vrijwaren.  

 

0 

D: Station –Vilvoorde - Airport 

D1 Dit alternatief loopt over grote afstanden parallel aan 

bestaande wegenis waarbij kleine vlekken struweel 

(BWK) aangesneden worden. Te Diegem snijdt het tracé 

het kasteelpark aan. Aan het einde van de Woluwelaan 

worden tot slot ook boshabitat en enkele kleine 

landschapselementen doorsneden. Het alternatief neemt 

worst case 2,0 ha waardevolle elementen in (BWK-

waardering). Gezien het belang van groen in de 

Brusselse rand wordt het totale effect als matig negatief 

beoordeeld. 

-1 Varianten b, c, d zijn niet onderscheidend. 

Variant l wordt positiever beoordeeld gezien het 

minder kle doorsnijdt. Varianten o en s zijn niet 

onderscheidend.  

Over het volledige traject, maar met 

name ter hoogte van het kasteelpark 

van Diegem moet in de project-fase 

gestreefd worden naar maximaal 

behoud van groenelementen. 

 

0 

D2 Dit alternatief loopt over grote afstanden parallel aan 

bestaande wegenis waarbij kleine vlekken struweel 

(BWK) aangesneden worden. Te Diegem snijdt het tracé 

-1 Varianten b, c, d zijn niet onderscheidend. Over het volledige traject, maar met 

name ter hoogte van het kasteelpark 

van Diegem moet in de project-fase 

0 
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het kasteelpark aan. Het alternatief neemt worst case 

2,2 ha waardevolle elementen in (BWK-waardering). 

Gezien het belang van groen in de Brusselse rand wordt 

het totale effect als matig negatief beoordeeld. 

gestreefd worden naar maximaal 

behoud van groenelementen. 

 

D3 Dit alternatief loopt over grote afstanden parallel aan 

bestaande wegenis. Ter hoogte van Machelen 

Boskantweg wordt een ruigte doorsneden. Ten 

zuidwesten van Brussels Airport  loopt het tracé voor ca. 

700 m door open ruimte. Het alternatief neemt worst 

case 3,5 ha waardevolle elementen in (BWK-

waardering). Gezien het belang van groen in de 

Brusselse rand wordt het totale effect als matig negatief 

beoordeeld. 

-1 Varianten f en h zijn niet onderscheidend. Nvt -1 

D4 Het alternatief blijft in de bestaande wegbedding en 

neemt geen groene bestemmingen in. Volgens de GIS-

analyse neemt het worst case 1,6 ha waardevolle 

elementen in (BWK-waardering). In realiteit zal het tracé 

in bestaande bedding blijven en is het effect van 

ecotoopinname neutraal te beschouwen.  

0 Variant f is niet onderscheidend. nvt 0 

E: Airport - Tervuren 

E1 Ten zuiden van Brussels Airport loopt het alternatief in 

de bestaande taluds (BWK).  Ten zuiden van de E40 

loopt het voor ca. 400 m  door open ruimte waarbij een 

bomenrij (BWK) doorsneden wordt. Verderop loopt de 

tram parallel aan de Hippdroomlaan zodat daar struweel 

en bosjes worden aangesneden. Te Wezembeek-

Oppem vervolgt het tracé voor ca. 900 m door open 

ruimte. Vanaf Baneik wordt een ‘verlaten spoorweg met 

-3 Variant d is negatiever gezien die over langere 

afstand door open ruimte gaat en hierbij kleine 

landschapselementen aansnijdt.  

Varianten b, c zijn niet onderscheidend. Variant 

z is licht positiever gezien het niet in faunistisch 

voornaam gebied gelegen is. 

Keuze voor variant z. -2 

Ten zuiden van de E40 moet in de 

projectfase gestreefd worden naar 

een minimale inname van de kle 

(bomenrijen). 

 

-2 
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interessante bermvegetatie’ (BWK) ingenomen die 

eindigt in faunistisch voornaam gebied. Het alternatief 

neemt worst case 5,5 ha waardevolle elementen in: 3,5 

ha waardevolle elementen, 1,5 ha zeer waardevolle 

elementen en 0,5 ha complex van waardevolle en zeer 

waardevolle elementen (BWK-waardering). Het totale 

effect van ecotoopinname wordt significant negatief 

ingeschat.  

E2 Het alternatief bundelt over grote afstand met bestaande 

wegenis waarbij bestaande kleine landschapselementen 

aangesneden worden. Aan het bedrijvenpark Keiberg 

wordt hier een ‘bomenrij met dominantie van haagbeuk’ 

(BWK) aangetast. Ten zuiden van Zaventem, bij het 

kruisen van de N262 gaat het traject door open ruimte 

voor ca. 700 m waarbij een ruigte en een stukje van een 

hoogstamboomgaard (BWK) aangesneden worden. Ten 

noorden van de Amerikaanse school (Sterrebeek) loopt 

het tracé parallel aan een holle weg en iets verderop -

ten oosten van de school- snijdt het een bomenrij (BWK) 

aan. Verderop loopt de tram parallel aan de 

Hippdroomlaan zodat daar struweel en bosjes worden 

aangesneden. Te Wezembeek-Oppem vervolgt het tracé 

voor ca. 900 m door open ruimte. Vanaf Baneik wordt 

een ‘verlaten spoorweg met interessante bermvegetatie’ 

(BWK) ingenomen die eindigt in faunistisch voornaam 

gebied. Het alternatief neemt worst case 5,9 ha 

waardevolle elementen in: 3,9 ha waardevolle 

elementen, 1,5 ha zeer waardevolle elementen en 0,5 

-3 Varianten s, o, b, c zijn niet onderscheidend. 

Variant z is licht positiever gezien het niet in 

faunistisch voornaam gebied gelegen is. 

Keuze voor variant z. -2 

In de projectfase moet gestreefd 

worden naar een minimale inname 

van de kle.  

-2 
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ha complex van waarevolle en zeer waardevolle 

elementen (BWK-waardering). Het totale effect van 

ecotoopinname wordt significant negatief ingeschat. 

E3 Het alternatief bundelt over grote afstand met bestaande 

wegenis waarbij bestaande kleine landschapselementen 

aangesneden worden. Aan het bedrijvenpark Keiberg 

wordt hier een ‘bomenrij met dominantie van haagbeuk’ 

(BWK) aangetast. Het alternatief raakt aan het 

deelgebied ‘Hof ter Musschen’ van het SBZ-H 

‘Woluwevallei’. Ten zuiden van UCL wordt een 

parkgebied aangesneden. In Wezembeek-Oppem  

bundelt het alternatief met de bestaande metrolijn die 

omzoomd wordt door struweel. Vanaf Baneik wordt een 

‘verlaten spoorweg met interessante bermvegetatie’ 

(BWK) ingenomen die eindigt in faunistisch voornaam 

gebied.Het alternatief neemt worst case 8,3 ha 

waardevolle elementen in: 6,4 ha waardevolle 

elementen, 1,4 ha zeer waardevolle elementen en 0,5 

ha complex van waarevolle en zeer waardevolle 

elementen (BWK-waardering). Het totale effect van 

ecotoopinname wordt negatief ingeschat. 

-2 Varianten o, r, s zijn niet onderscheidend. 

Variant z is licht positiever gezien het niet in 

faunistisch voornaam gebied gelegen is. 

Keuze voor variant z. -1 

In de projectfase moet gestreefd 

worden naar een minimale inname 

van de kle.  

-1 

Ter hoogte van het SBZ-H moet in 

de project-fase gestreefd worden 

naar een zo klein mogelijke 

ecotoopinname. 

-1 
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E4 Het alternatief bundelt bijna overal met bestaande 

wegenis waarbij toch enkele bestaande kleine 

landschapselementen aangesneden worden.  Ter 

hoogte van de R0 aan de luchthaven wordt een nieuw 

viaduct aangelegd. Aan het bedrijvenpark Keiberg wordt 

hier een ‘bomenrij met dominantie van haagbeuk’ (BWK) 

aangetast. Het alternatief raakt aan de deelgebieden 

‘Hof ter Musschen’ en ‘SR- Friches Woluwe’ van het 

SBZ-H ‘Woluwevallei’ langs de Woluwelaan R22. Vanaf 

Roodebeek volgt het alternatief een bestaande 

trambedding langs de Woluwelaan R22 en is het effect 

van ecotoopinname neutraal.  Het alternatief neemt 

worst case 21,3 ha waardevolle elementen in: 12,2 ha 

waardevolle elementen, 7,2 ha zeer waardevolle 

elementen en 1,9 ha complex van waarevolle en zeer 

waardevolle elementen (BWK-waardering). Het totale 

effect wordt beperkt negatief ingeschat.  

-2 Varianten o, r, s zijn niet onderscheidend. Ter hoogte van bedrijvenpark 

Keiberg moeten in de project-fase 

de kle zo veel mogelijk gevrijwaard 

worden. 

-1 

Ter hoogte van het SBZ-H moet in 

de project-fase gestreefd worden 

naar een zo klein mogelijke 

ecotoopinname. 

-1 
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Tabel 19.5: Vernietiging en creatie vegetaties en/o f habitats haltes 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Brandweer Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

Heimbosch Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

   

Onysquare Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

Houba Verstedelijkte halte 
Heizel Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Brandweer Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

Heimbosch Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Modelwijk Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

Stadion Verstedelijkte halte 
Houba Verstedelijkte halte 
Heizel Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

B: Heizel - VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

De Villegas Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten, 

maar de halte neemt mogelijk wel waardevolle 

elementen in (BWK-waardering) 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

0 
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gevrijwaard worden. 

Haneveld Verstedelijkte halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Hellebeek Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten, 

maar de halte neemt mogelijk wel waardevolle 

elementen in (BWK-waardering) 

0   

Warande Verstedelijkte halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt een park & ride voorzien ter hoogte van halte 

De Tyras. De halte ligt inj biologisch waardevolle 

percelen (BWK), Er worden effecten verwacht. 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

VTM Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

B2 Esplanade Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte 

Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0 

 

0 
Bloemdallaan Verstedelijkte halte 

St-Annalaan Verstedelijkte halte 

Het Voor Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt een park & ride voorzien ter hoogte van halte 

De Tyras. De halte ligt inj biologisch waardevolle 

percelen (BWK), Er worden effecten verwacht. 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

VTM Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

De Wand Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK- 0  0 
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waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

Wannekouter Verstedelijkte halte 

Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 
Groendal  Verstedelijkte halte 

Streekbaan Verstedelijkte halte 

Vinkenlaan Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt een park & ride voorzien ter hoogte van halte 

De Tyras. De halte ligt inj biologisch waardevolle 

percelen (BWK), Er worden effecten verwacht. 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

VTM Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

De Wand Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Wannekouter Verstedelijkte halte 
Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0 

 
0 

Indringingsweg Verstedelijkte halte 

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt een park & ride voorzien ter hoogte van halte 

De Tyras. De halte ligt inj biologisch waardevolle 

percelen (BWK), Er worden effecten verwacht. 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

VTM Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

De Wand Randstedelijke halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Versailles Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 
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Beizegem Verstedelijkte halte 

Mariendal Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied Er wordt een park & ride voorzien ter hoogte van halte 

De Tyras. De halte ligt inj biologisch waardevolle 

percelen (BWK), Er worden effecten verwacht. 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

VTM Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte De halte ligt naast grote aaneengesloten biologisch 

waardevolle percelen en kan mogelijke  elementen 

ervan innemen.  

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

Ennepetal Verstedelijkte halte De halte ligt in grote aaneengesloten biologisch 

waardevolle percelen en zal elementen ervan 

innemen.  

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

Vlierkens Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Heldenplein  Verstedelijkte halte 
Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte 

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

Ennepetal Verstedelijkte halte De halte ligt in grote aaneengesloten biologisch 

waardevolle percelen en zal elemanten ervan 

innemen.  

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

Vlierkens Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK- 0  0 
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waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

Heldenplein Verstedelijkte halte 
Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0 

 
0 

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte 

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

Vliernkens Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Heldenplein Verstedelijkte halte 
Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0 

 
0 

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte 

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte 

Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Kerklaan Verstedelijkte halte 

Uplace Verstedelijkte halte 

E19 Halte in verkeersgebied Een park & ride ter hoogte van halte ‘E19’ veroorzaakt 

enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Diegem Dorp Randstedelijke Halte 
De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

D2 Cat Site Verstedelijkte halte 

Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 Kerklaan Verstedelijkte halte 

Uplace Verstedelijkte halte 

E19 Halte in verkeersgebied Een park & ride ter hoogte van halte ‘E19’ veroorzaakt 

enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Diegem Dorp Randstedelijke Halte 
De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 
0 

 

0 Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 
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Heirbaan Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Boskantweg Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 
0 

 
0 

Stadion Verstedelijkte halte 

Korenberg Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 
0 

 
0 

Technics  Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

Heirbaan Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 
0 

 
0 

Batavia Randstedelijke Halte 

De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 
0 

 

0 

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte 

Post Randstedelijke Halte 

Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte 
Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0 

 
0 

Groenstraat Verstedelijkte halte 

Zeven Tommen Randstedelijke Halte 

De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 
0  0 

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte 

Tramlaan Randstedelijke Halte 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

Hippodroom Randstedelijke Halte 

De halte neemt mogelijk waardevolle elementen in 

(BWK-waardering). 
-1 

Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Tervuren Randstedelijke Halte 

De halte neemt mogelijk waardevolle elementen in 

(BWK-waardering). 
-1 

Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

E2 Technics Randstedelijke Halte 
De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 
0 

 

0 Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte De halte neemt mogelijk waardevolle elementen in 

(BWK-waardering). 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten 0  0 

Vlemincklaan Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Tramlaan Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 
0 

 
0 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte 

De halte neemt mogelijk waardevolle elementen in 

(BWK-waardering). 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

Tervuren  Randstedelijke Halte 

De halte neemt mogelijk waardevolle elementen in 

(BWK-waardering). 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

E3 Technics Randstedelijke Halte 
De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Keiberg Verstedelijkte halte De halte neemt mogelijk waardevolle elementen in 

(BWK-waardering). 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

Henneau Randstedelijke Halte De halte neemt waardevolle elementen in (BWK-

waardering). 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

Woluweveld Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

N2 Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Woluwelaan Verstedelijkte halte 

Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

UCL Verstedelijkte halte 

Kraainem M Verstedelijkte halte 

Kon.Astrid Verstedelijkte halte 

De Burbure Verstedelijkte halte 

L.Marcelis Verstedelijkte halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte 

Hippodroom Randstedelijke Halte De halte neemt mogelijk waardevolle elementen in 

(BWK-waardering). 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

Tervuren Randstedelijke Halte De halte neemt mogelijk waardevolle elementen in 

(BWK-waardering). 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

E4 

 

Technics Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte De halte neemt mogelijk waardevolle elementen in 

(BWK-waardering). 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

Henneau Randstedelijke Halte De halte neemt waardevolle elementen in (BWK-

waardering). 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

Woluweveld Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

N2 Randstedelijke Halte De halte neemt geen waardevolle elementen in (BWK-

waardering), enkel verwaarloosbare effecten. 

0  0 

Woluwelaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0  0 

Marcel Thiry Verstedelijkte halte De halte neemt mogelijk waardevolle elementen in 

(BWK-waardering) en percelen van het SBZ-H. 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten in de project-fase de 

biologisch (zeer) waardevolle 

zones  en percelen van het SBZ-H 

zo veel mogelijk gevrijwaard 

worden. 

0 

Roodebeek M Verstedelijkte halte De halte ligt in de nabijheid van SBZ-H en neemt hier 

mogelijks precelen van in. 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten in de project-fase de 

biologisch (zeer) waardevolle 

zones  en percelen van het SBZ-H 

zo veel mogelijk gevrijwaard 

worden. 

0 

Weggevoerden Verstedelijkte halte 

Trammuseum Verstedelijkte halte 

Villa Delobar Verstedelijkte halte Bestaande verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare 

effecten. 

 

0 

 

 

 0 

 Madoux Verstedelijkte halte 

Drie Kleuren Verstedelijkte halte 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte 

Vier Armen Halte in verkeersgebied 

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte 

Oppemstraat Verstedelijkte halte 

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte die moet aangepast worden aan het 

bijkomende tramtracé. Hierbij  neemt men mogelijk 

waardevolle elementen in (BWK-waardering). 

-1 Bij de inplanting van de haltes 

moeten biologisch (zeer) 

waardevolle zones zo veel mogelijk 

gevrijwaard worden. 

0 

 
 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 434 - 23 augustus 2013 

 

 

19.7.2 Wijziging vegetatie/habitat (hydrologie) 

De aanleg van een spoorlijn kan de toestand van grond- en oppervlaktewater wijzigen alsook veranderingen in de vegetatie veroorzaken. Tevens 
kunnen de sloten langsheen de spoorlijnen tot de verdroging van de directe omgeving veroorzaken. Binnen de discipline Fauna en flora wordt de 
impact geëvalueerd ten aanzien van de aanwezige natuurtypes en soorten. De uitwerking van deze effectengroep steunt in belangrijke mate op 
de discipline Water (zie hoofdstuk 16). Daar werd onderzocht wat de te verwachten effecten voor aanvulling van het grondwater en de hydrologie 
in het studiegebied zijn. De analyse voor de receptor Fauna en flora wordt weergegeven in onderstaande tabel. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 19.6: Effectbepaling wijziging vegetatie/habi tat (hydrologie) tracés  
Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 De bijkomende verharde oppervlakte is beperkt en 

gespreid over een grote zone, er wordt geen effect 

verwacht naar de aanvulling van het grondwater of de 

hydrologie in het gebied. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

A2 De bijkomende verharde oppervlakte is beperkt en 

gespreid over een grote zone, er wordt geen effect 

verwacht naar de aanvulling van het grondwater of de 

hydrologie in het gebied. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

B: Heizel – VTM 

B1 Dit alternatief kruist de Tangebeek. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater of de hydrologie in het 

gebied. 

0  

De varianten zijn niet onderscheidend 

Nvt  0 

B2 Dit alternatief kruist geen waterlopen. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

aanvulling van het grondwater en de verandering van de  

hydrologie op lokale schaal is verwaarloosbaar. 

B3 Dit alternatief kruist geen waterlopen. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater en de verandering van de  

hydrologie op lokale schaal is verwaarloosbaar. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

B4 Dit alternatief kruist geen waterlopen. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater en de verandering van de  

hydrologie op lokale schaal is verwaarloosbaar. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

B5 In dit alternatief wordt geen oppervlakte extra verhard. 

Dit alternatief kruist geen waterlopen. Er wordt geen 

effect verwacht naar de aanvulling van het grondwater of 

de hydrologie in het gebied. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Dit alternatief kruist de Willebroekse vaart en de Zenne. 

De bijkomende verharde oppervlakte is beperkt en 

gespreid over een grote zone, er wordt geen effect 

verwacht naar de aanvulling van het grondwater en de 

verandering van de hydrologie op lokale schaal is 

verwaarloosbaar. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

C2 Dit alternatief kruist de Willebroekse vaart en de Zenne. 

De bijkomende verharde oppervlakte is beperkt en 

gespreid over een grote zone, er wordt geen effect 

verwacht naar de aanvulling van het grondwater en de 

verandering van de hydrologie op lokale schaal is 

verwaarloosbaar. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

C3 Dit alternatief kruist de Willebroekse vaart en de Zenne. 

De bijkomende verharde oppervlakte is beperkt en 

gespreid over een grote zone, er wordt geen effect 

verwacht naar de aanvulling van het grondwater en de 

verandering van de hydrologie op lokale schaal is 

verwaarloosbaar. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

D: Station –Vilvoorde - Airport 

D1 Dit alternatief kruist de Vondelgracht en de Woluwe. De 

bijkomende verharde oppervlakte is gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater en de verandering van de 

hydrologie op lokale schaal is verwaarloosbaar. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

D2 In dit alternatief wordt geen oppervlakte extra verhard. 

Dit alternatief kruist de Vondelgracht en de Woluwe. Er 

wordt geen effect verwacht naar de aanvulling van het 

grondwater of de hydrologie in het gebied. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

D3 Dit alternatief kruist de Vondelgracht. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater en de verandering van de 

hydrologie op lokale schaal is verwaarloosbaar. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

D4 Dit alternatief kruist de Vondelgracht. De bijkomende 

verharde oppervlakte is beperkt en gespreid over een 

grote zone, er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater en de verandering van de 

hydrologie op lokale schaal is verwaarloosbaar. 

 

 

 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

E: Airport - Tervuren 

E1 Dit alternatief kruist de Kleine beek en de Kleine 

Maalbeek. De bijkomende verharde oppervlakte is 

beperkt en gespreid over een grote zone, er wordt geen 

effect verwacht naar de aanvulling van het grondwater 

en de verandering van de hydrologie op lokale schaal is 

verwaarloosbaar. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

E2 Dit alternatief kruist de Ontlastingsbeek, Kleine beek, 

Woluwe en kleine Maalbeek. De bijkomende verharde 

oppervlakte is beperkt en gespreid over een grote zone, 

er wordt geen effect verwacht naar de aanvulling van het 

grondwater en de verandering van de hydrologie op 

lokale schaal is verwaarloosbaar. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

E3 Dit alternatief kruist de Woluwe en Vuilbeek. De 

bijkomende verharde oppervlakte is beperkt en gespreid 

over een grote zone, er wordt geen effect verwacht naar 

de aanvulling van het grondwater en de verandering van 

de hydrologie op lokale schaal is verwaarloosbaar. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt 0 

E4 In dit alternatief wordt geen oppervlakte extra verhard. 

Dit alternatief kruist op verschillende plaatsen de 

Woluwe. Er wordt geen effect verwacht naar de 

aanvulling van het grondwater en de verandering van de 

hydrologie op lokale schaal is verwaarloosbaar. 

0  Nvt 0 
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Tabel 19.7: Effectbepaling wijziging vegetaties/hab itats (hydrologie) haltes 
 
Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordelin

g na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Brandweer Verstedelijkte halte 
Heimbosch Randstedelijke halte 
Onysquare Verstedelijkte halte 
Houba Verstedelijkte halte 
Heizel Randstedelijke halte 

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Brandweer Verstedelijkte halte 
Heimbosch Randstedelijke halte 
Modelwijk Verstedelijkte halte 
Stadion Verstedelijkte halte 
Houba Verstedelijkte halte 
Heizel Randstedelijke halte 

B: Heizel - VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

De Villegas Verstedelijkte halte 

Haneveld Verstedelijkte halte 

Hellebeek Verstedelijkte halte 

Warande Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied 

VTM Randstedelijke halte 

B2 Esplanade Randstedelijke halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect. 0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Bloemdallaan Verstedelijkte halte 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordelin

g na MM 

St-Annalaan Verstedelijkte halte in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

Het Voor Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied 

VTM Randstedelijke halte 

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect. 

 

0   

De Wand Randstedelijke halte 

Wannekouter Verstedelijkte halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Groendal  Verstedelijkte halte 

Streekbaan Verstedelijkte halte 

Vinkenlaan Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied 

VTM Randstedelijke halte 

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect. 

 

0   

De Wand Randstedelijke halte 

Wannekouter Verstedelijkte halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Indringingsweg Verstedelijkte halte 

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied 

VTM Randstedelijke halte 

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect. 

 

0   

De Wand Randstedelijke halte 

Versailles Verstedelijkte halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Beizegem Verstedelijkte halte 

Mariendal Randstedelijke Halte 

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied 

VTM Randstedelijke Halte 

C: VTM-Station Vilvoorde 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordelin

g na MM 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Ennepetal Verstedelijkte halte 

Vlierkens Randstedelijke Halte 

Heldenplein  Verstedelijkte halte 

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte 

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Ennepetal Verstedelijkte halte 

Vlierkens Randstedelijke Halte 

Heldenplein Verstedelijkte halte 

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte 

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Vliernkens Randstedelijke Halte 

Heldenplein Verstedelijkte halte 

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte 

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Kerklaan Verstedelijkte halte 

Uplace Verstedelijkte halte 

E19 Halte in verkeersgebied 

Diegem Dorp Randstedelijke Halte 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte 

D2 Cat Site Verstedelijkte halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Kerklaan Verstedelijkte halte 

Uplace Verstedelijkte halte 

E19 Halte in verkeersgebied 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordelin

g na MM 

Diegem Dorp Randstedelijke Halte verwaarloosbaar is. 

Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport  Verstedelijkte halte 

D3 Cat Site Verstedelijkte halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Heirbaan Randstedelijke Halte 

Boskantweg Verstedelijkte halte 

Stadion Verstedelijkte halte 

Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics  Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte 

D4 Cat Site Verstedelijkte halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Heirbaan Randstedelijke Halte 

Batavia Randstedelijke Halte 

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte 

Post Randstedelijke Halte 

Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte 

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Groenstraat Verstedelijkte halte 

Zeven Tommen Randstedelijke Halte 

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte 

Tramlaan Randstedelijke Halte 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect. 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 0 Zoveel mogelijk gebruik maken 0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordelin

g na MM 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

Tervuren Randstedelijke Halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect. 0   

E2 Technics Randstedelijke Halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte 

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte 

Vlemincklaan Randstedelijke Halte 

Tramlaan Randstedelijke Halte 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect. 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Tervuren  Randstedelijke Halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect. 0   

E3 Technics Randstedelijke Halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte 

Henneau Randstedelijke Halte 

Woluweveld Verstedelijkte halte 

N2 Randstedelijke Halte 

Woluwelaan Verstedelijkte halte 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordelin

g na MM 

UCL Verstedelijkte halte 

Kraainem M Verstedelijkte halte 

Kon.Astrid Verstedelijkte halte 

De Burbure Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect. 0   

L.Marcelis Verstedelijkte halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte 

Hippodroom Randstedelijke Halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

Voorzien in een vertraagde afvoer. 

0 

Tervuren Randstedelijke Halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect. 0   

E4 

 

Technics Randstedelijke Halte De extra verharde oppervlakte is beperkt en zal geen 

invloed hebben op de aanvulling en waterhuishouding 

in het gebied. Ook het effect op grondwater  is 

neutraal zodat het totale effect op de vegetaties 

verwaarloosbaar is. 

0 Zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen. 

0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte 

Henneau Randstedelijke Halte 

Woluweveld Verstedelijkte halte 

N2 Randstedelijke Halte 

Woluwelaan Verstedelijkte halte 

Marcel Thiry Verstedelijkte halte 

Roodebeek M Verstedelijkte halte 

Weggevoerden Verstedelijkte halte 

Trammuseum Verstedelijkte halte 

Villa Delobar Verstedelijkte halte Het betreft een bestaande halte. Er is geen effect. 0  0 

Madoux Verstedelijkte halte 

Drie Kleuren Verstedelijkte halte 

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordelin

g na MM 

Vier Armen Halte in verkeersgebied 

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte 

Oppemstraat Verstedelijkte halte 

Tervuren Randstedelijke Halte 
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19.7.3 Verstoring  

De exploitatie van spoorinfrastructuur kan gepaard gaan met geluidsverstoring en 
lichtverstoring (seinen, koplampen, spoorverlichting). Ook ter hoogte van de haltes kan 
er sprake zijn van geluidsverstoring (afremmen en optrekken) en lichtverstoring door de 
aanwezigheid van mensen en verkeer.  
 
De geluids- en lichtverstoring in de omgeving van een spoorlijn is discontinu. Enerzijds 
zijn er dus langs spoorwegen grote stilteperiodes. Anderzijds is de visuele- en 
lichtverstoring door spoorvoertuigen ook sterk discontinu en kan dit leiden tot een 
aanzienlijk schrikeffect. Het trillingsniveau in de directe omgeving van een spoorlijn is 
groter dan bij een autoweg maar het is niet duidelijk wat de effecten van deze 
verstoringen op natuur zijn. 
 
In het algemeen kunnen de effecten van geluid op ingedeeld worden in (1) 
veranderingen in gedrag als gevolg van het niet of minder goed waarnemen van 
akoestische signalen van andere individuen of potentiële predatoren (vooral bij continue 
geluidsbelasting), (2) veranderingen in gedrag als gevolg van schrik- of vluchtreacties 
(vooral bij impulsgeluiden), (3) veranderingen in de fysiologie van individuen als gevolg 
van stress (zowel bij continue belasting als bij impulsgeluiden) en (4) tijdelijke of 
permanente vermindering of zelfs verlies van het horend vermogen (zowel bij continue 
belasting als bij impulsgeluiden).  
 
Over de effecten van geluid op soortniveau is in de literatuur weinig geweten (Kleijn 
2008). Hetzelfde wordt aangenomen over lichthinder. Daarom wordt dit plan-MER 
onderzoek toegespitst op verstoringsgevoelige gebieden en het effect van verstoring op 
fauna in het algemeen. Dieren lijken over het algemeen gevoeliger te zijn voor 
verstoring door geluid dan mensen (Borg 1981, in Kleijn 2008).  
 
De verstoring van fauna door exploitatie wordt uitgedrukt in een vermindering van 
leefgebied (ha) ten gevolge van geluids- en/of lichtverstoring van vogels en zoogdieren. 
Dit effect wordt indicatief gekwantificeerd door middel van een GIS-analyse en verder 
beoordeeld via expert judgement. De beoordeling steunt in belangrijke mate op de 
discipline Geluid (zie Hoofdstuk 17). Er wordt een overlay gerealiseerd van de 
geluidscontouren van de verschillende  alternatieven met verstoringsgevoelige 
gebieden. Als verstoringsgevoelige gebieden worden geselecteerd: 

• SBZ-H en SBZ-V; 
• VEN- en IVON-gebieden; 
• faunistisch voorname gebieden  (aanduiding BWK); 
• gebieden uit de vogelatlas. 

De geselecteerde gebieden staan beschreven in §19.3.1). Als grenswaarde voor de 
geluidscontour voor verstoring van fauna wordt 40 dB genomen aangezien deze waarde 
als algemeen gangbaar aanvaard wordt in de literatuur (Kleijn 2008). 
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Illustratie 19.4: Beeldend resultaat van de GIS-ana lyse t.a.v. verstoring. Er wordt een overlay 

gerealiseerd van de geluidscontour van het deeltrac é  (blauwe contour) met de verschillende 

verstoringsgevoelige gebieden.  

 

Bovenstaande illustratie toont een voorbeeld van de GIS-analyse. De volledige 
resultaten van de GIS-analyse worden weergegeven op de figuren in bijlage 19.1 en  in 
onderstaande tabel 19.8. 
 
Tabel 19.8 Verstoring van leefgebied [ha] ten gevol ge van geluids- en lichtverstoring van fauna 

 Oppervlakte [ha] 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Ca. 8 

A2 Ca. 8 

B: Heizel - VTM 

B1 Ca. 20 

B2 Ca. 17 

B3 Ca. 17 

B4 Ca. 3,7 

B5 Ca. 4,7 

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Ca. 3 

C2 Ca. 6 

C3 Ca. 6 

D: Station –Vilvoorde - Airport 

D1 Ca. 0,70 

D2 Ca. 0,70 

D3 Ca. 4 
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 Oppervlakte [ha] 

D4 Ca. 4 

E: Airport - Tervuren 

E1 Ca. 14 

E2 Ca. 12,5 

E3 Ca. 12,5 

E4 Ca. 365 

 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 448 - 23 augustus 2013 

 

 

Een bespreking van de verstoringsgevoelige gebieden die beïnvloed worden per alternatief, wordt gegeven in onderstaande tabel, evenals 
de milderende maatregelen indien deze relevant zijn. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 19.9: Effectbepaling verstoring tracés 
Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Ca. 8 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om het SBZ-H ‘Vallei van 

de Molenbeek’. Het tramtracé blijft in bestaande 

wegbedding en gezien het bestaande omgevingsgeluid 

wordt het bijkomende effect van licht- en 

geluidsverstoring neutraal ingeschat.   

0 Variant a is niet onderscheidend Nvt 0 

A2 Ca. 8 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om het SBZ-H ‘Vallei van 

de Molenbeek’. Het tramtracé blijft in bestaande 

wegbedding en gezien het bestaande omgevingsgeluid 

wordt het bijkomende effect van licht- en 

geluidsverstoring neutraal ingeschat.   

0 Nvt Nvt 0 

B: Heizel - VTM 

B1 Ca. 20 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om het Beverbos waarvan 

ca. 2,3 ha aangeduid staat als faunistisch voornaam 

gebied. Verder ligt ook het Tangebeekbos binnen de 

verstoringscontour en in hetzelfde gebied –maar ten 

zuiden van de R0- enkele percelen in natuurbeheer (in 

totaal ca. 18 ha. Gezien het bestaande omgevingsgeluid 

van de snelwegen wordt het bijkomende effect van licht- 

en geluidsverstoring neutraal ingeschat.   

0 Variant l is niet onderscheidend. Variant m wordt 

negatiever beoordeeld gezien het dichter bij het 

Tangebeekbos ligt en een stukje door open 

ruimte gaat. 

 

Nvt 0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

B2 Ca. 17 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om het Tangebeekbos en 

 in hetzelfde gebied –maar ten zuiden van de R0- enkele 

percelen in natuurbeheer. Gezien het bestaande 

omgevingsgeluid van de snelwegen wordt het 

bijkomende effect van licht- en geluidsverstoring 

neutraal ingeschat.   

0 Variant m wordt negatiever beoordeeld gezien 

het dichter bij het Tangebeekbos ligt en een 

stukje door open ruimte gaat. 

 

nvt 0 

B3 Ca. 17 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om het Tangebeekbos en 

 in hetzelfde gebied –maar ten zuiden van de R0- enkele 

percelen in natuurbeheer. Gezien het bestaande 

omgevingsgeluid van de snelwegen wordt het 

bijkomende effect van licht- en geluidsverstoring 

neutraal ingeschat.  Ten westen van Strombeek-Bever 

gaat het tracé echter enige afstand door open ruimte, 

waardoor het totale effect van verstoring matig negatief 

wordt ingeschat. 

-1 Varianten a, c, d zijn niet onderscheidend . 

Variant m wordt negatiever beoordeeld gezien 

het dichter bij het Tangebeekbos ligt en een 

stukje door open ruimte gaat. 

 

Nvt -1 

B4 Ca. 3,7 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om de oostelijke zijde van 

het Tangebeekbos en  in hetzelfde gebied –maar ten 

zuiden van de R0- enkele percelen in natuurbeheer. 

Gezien het bestaande omgevingsgeluid van de 

snelwegen wordt het bijkomende effect van licht- en 

geluidsverstoring neutraal ingeschat. 

0 Varianten a, c, d zijn niet onderscheidend . Nvt 0 

B5 Ca 4,7 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om de oostelijke zijde van 

het Tangebeekbos en  in hetzelfde gebied –maar ten 

zuiden van de R0- enkele percelen in natuurbeheer. 

Tevens wordt ongeveer 1 ha van het Koninklijk domein 

0 Varianten a en c zijn niet onderscheidend. Nvt 0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

van Laken verstoort. Gezien het bestaande 

omgevingsgeluid van de snelwegen wordt het 

bijkomende effect van licht- en geluidsverstoring 

neutraal ingeschat. 

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Ca. 3,6 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om gebieden in de 

vogelatlas, namelijk het zeekanaal Vilvoorde 

Grimbergen, dat tevens aangeduid staat als faunistisch 

voornaam gebied. Gezien de bestaande verstoring ter 

hoogte van de brug (Vuurkruisenlaan)  wordt het 

bijkomende effect van licht- en geluidsverstoring 

neutraal ingeschat. Mogelijks wordt er ook bijkomende 

verstoring veroorzaakt ter hoogte van het Domein Drie 

Fonteinen. 

0 Variant l wordt positiever ingeschat gezien het 

verder weg ligt van het Domein 3 fonteinen. 

Nvt 0 

C2 Ca. 6 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om gebieden in de 

vogelatlas, namelijk het zeekanaal Vilvoorde 

Grimbergen, dat tevens aangeduid staat als faunistisch 

voornaam gebied (ca. 3,6 ha). Verder ook verstoring 

voor ca. 2,5 ha percelen in natuurbeheer ter hoogte van 

de Poststraat. Gezien de bestaande verstoring in de 

wegenis en ter hoogte van de brug (Vuurkruisenlaan)  

wordt het bijkomende effect van licht- en 

geluidsverstoring neutraal ingeschat. Mogelijks wordt er 

ook bijkomende verstoring veroorzaakt ter hoogte van 

het Domein Drie Fonteinen. 

0 Variant b wordt positiever ingeschat gezien het 

verder weg ligt van de percelen in natuurbeheer. 

Variant l wordt positiever ingeschat gezien het 

verder weg ligt van het Domein 3 fonteinen. 

Nvt 0 

C3 Ca. 6 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om gebieden in de 

0 nvt Nvt 0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

vogelatlas, namelijk het zeekanaal Vilvoorde 

Grimbergen, dat tevens aangeduid staat als faunistisch 

voornaam gebied (ca. 3,6 ha). Verder ook verstoring 

voor ca. 2,5 ha percelen in natuurbeheer ter hoogte van 

de Poststraat. Gezien de bestaande verstoring in de 

wegenis en ter hoogte van de brug (Vuurkruisenlaan)  

wordt het bijkomende effect van licht- en 

geluidsverstoring neutraal ingeschat. 

 

D: Station –Vilvoorde - Airport 

D1 Ca. 0,7 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om gebieden in de 

vogelatlas, namelijk de Woluwewachtbekkens. 

Rekening houdende met het bestaande 

omgevingsgeluid van de R22 wordt de bijkomende licht- 

en geluidshinder beperkt negatief ingeschat.  

-1 Varianten b, c en d worden positiever ingeschat 

gezien ze verder weg liggen van het 

verstoringsgevoelig gebied.  Varianten n, o, r, s 

zijn niet onderscheidend. 

Nvt -1 

D2 Ca. 0,7 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om gebieden in de 

vogelatlas, namelijk de Woluwewachtbekkens. 

Rekening houdende met het bestaande 

omgevingsgeluid van de R22 wordt de bijkomende licht- 

en geluidshinder beperkt negatief ingeschat. 

-1 Varianten b, c en d worden positiever ingeschat 

gezien ze verder weg liggen van het 

verstoringsgevoelig gebied.   

Nvt -1 

D3 Ca. 4 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om gebieden in de 

vogelatlas, namelijk de Woluwewachtbekkens. 

Rekening houdende met het bestaande 

omgevingsgeluid van de R22 en de N211 wordt de 

bijkomende licht- en geluidshinder beperkt negatief 

ingeschat. 

-1 Variant f en h zijn niet onderscheidend.  Nvt -1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

D4 Ca. 4 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om gebieden in de 

vogelatlas, namelijk de Woluwewachtbekkens. 

Rekening houdende met het bestaande 

omgevingsgeluid van de R22 en de N211 wordt de 

bijkomende licht- en geluidshinder beperkt negatief 

ingeschat. 

-1 Variant f is niet onderscheidend Nvt -1 

E: Airport - Tervuren 

E1 Ca. 14 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Een perceel in natuurbeheer te 

Zaventem (ca. 1,8 ha) wordt verstoord en verder 

zuidwaards de omgeving van het park van Tervuren dat 

staat aangeduid als faunistisch voornaam gebied (ca. 

12,5 ha). Het totale effect van verstoring wordt beperkt 

negatief beoordeeld. 

-1  Nvt -1 

E2 Ca. 12,5 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om de omgeving van het 

park van Tervuren dat staat aangeduid als faunistisch 

voornaam gebied. Het totale effect van verstoring wordt 

beperkt negatief beoordeeld. 

-1  Nvt -1 

E3 Ca. 22,5 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om het ‘Hof ter Musschen’ 

(ca. 8 ha) en enkele percelen in natuurbeheer ten 

noorden ervan  (ca. 2 ha). Het ‘Hof ter Musschen’ is  

aangeduid als  deelgebied van het SBZ-H ‘Vallei van de 

Woluwe’. Verder zuidwaards de omgeving van het park 

van Tervuren dat staat aangeduid als faunistisch 

voornaam gebied (ca. 12,5 ha). Het totale effect van 

verstoring wordt beperkt negatief beoordeeld. 

-1 De varianten o, r, s, z zijn niet onderscheidend. Het effect van 

lichtverstoring van zowel 

het tracé als de haltes op 

het SBZ met vleermuizen 

moet in de project-fase 

nader onderzocht worden 

(vliegroutes).  

0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

E4 Ca. 365 ha verstoringsgevoelig gebied ligt binnen de 

contour van 40 dB. Het gaat om het SBZ-H ‘Vallei 

van de Woluwe’ met haar parken en groene stroken 

langs de R22 Woluwelaan (Maloupark, 

Bronnenpark, Woluwepark en Parmentierpark). Ca. 

100 ha van het SBZ-H ‘Vallei van de Woluwe’ ligt 

binnen de verstoringscontour waarvan ca. 50 ha 

tevens is aangeduid als funaistisch voornaam 

gebied.  

Verder naar het zuiden ligt ook het SBZ-H ‘Zoniënwoud 

‘binnen de verstoringscontour voor ca. 55 ha Vlaams 

SBZ en ca. 50 ha Brussels SBZ. Het faunistisch 

voornaam gebied is hier groter aangeduid en wordt voor 

ca. 225 ha verstoord.  

Het totale effect van verstoring wordt negatief 

beoordeeld, rekening houdende met het bestaande 

omgevingsgeluid van de R22 Woluwelaan en de N3 

Tervurenlaan en het feit dat hier reeds een tramlijn ligt. 

-2 De varianten o, r, s zijn niet onderscheidend.  Het effect van 

lichtverstoring van zowel 

het tracé als de haltes op 

het SBZ met vleermuizen 

moet in de project-fase 

nader onderzocht worden 

(vliegroutes).  

-2 

 
Tabel 19.10: Effectbepaling verstoring haltes 
Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte De halte ligt op 300m van een verstoringsgevoelig 

gebied, maar wegens de ligging zijn de geluidseffecten 

verwaarloosbaar. Ook het verstorend effect van 

verlichting is verwaarloosbaar. 

0  0 

Brandweer Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 0  0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

verstoringseffecten. 

Heimbosch Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is.. 

0   

Onysquare Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Houba Verstedelijkte halte 
Heizel Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte De halte ligt op 300m van een verstoringsgevoelig 

gebied, maar wegens de ligging zijn de geluidseffecten 

verwaarloosbaar. Ook het verstorend effect van 

verlichting is verwaarloosbaar. 

0  0 

Brandweer Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Heimbosch Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

Modelwijk Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Stadion Verstedelijkte halte 
Houba Verstedelijkte halte 
Heizel Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

B: Heizel - VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

De Villegas Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Haneveld Verstedelijkte halte 

Hellebeek Verstedelijkte halte 

Warande Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in verkeersgebied. Het 

omgevingsgeluid is hoog en de P&R zal geen 

bijkomende verhoging veroorzaken in het 

omgevingsggeluid. Het verstorend effect van geluid is 

dus verwaarloosbaar. Ook het effect van 

lichtverstoring wordt hier neutraal ingeschat. 

0  0 

VTM Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

B2 Esplanade Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Bloemdallaan Verstedelijkte halte 

St-Annalaan Verstedelijkte halte 

Het Voor Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in verkeersgebied. Het 0  0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

omgevingsgeluid is hoog en de P&R zal geen 

bijkomende verhoging veroorzaken in het 

omgevingsggeluid. Het verstorend effect van geluid is 

dus verwaarloosbaar. Ook het effect van 

lichtverstoring wordt hier neutraal ingeschat. 

VTM Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

De Wand Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

Wannekouter Verstedelijkte halte 

Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Groendal  Verstedelijkte halte 

Streekbaan Verstedelijkte halte 

Vinkenlaan Verstedelijkte halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in verkeersgebied. Het 

omgevingsgeluid is hoog en de P&R zal geen 

bijkomende verhoging veroorzaken in het 

omgevingsggeluid. Het verstorend effect van geluid is 

dus verwaarloosbaar. Ook het effect van 

lichtverstoring wordt hier neutraal ingeschat. 

0  0 

VTM Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

0  0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

De Wand Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

Wannekouter Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Indringingsweg Verstedelijkte halte 

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

De Tyras Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in verkeersgebied. Het 

omgevingsgeluid is hoog en de P&R zal geen 

bijkomende verhoging veroorzaken in het 

omgevingsggeluid. Het verstorend effect van geluid is 

dus verwaarloosbaar. Ook het effect van 

lichtverstoring wordt hier neutraal ingeschat. 

0  0 

VTM Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

De Wand Randstedelijke halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

0  0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

Versailles Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Beizegem Verstedelijkte halte 

Mariendal Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte 

De Tyras Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in verkeersgebied. Het 

omgevingsgeluid is hoog en de P&R zal geen 

bijkomende verhoging veroorzaken in het 

omgevingsggeluid. Het verstorend effect van geluid is 

dus verwaarloosbaar. Ook het effect van 

lichtverstoring wordt hier neutraal ingeschat. 

0  0 

VTM Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte De halte ligt aan de rand van het Domein Drie 

Fonteinen met belangrijke functie als natuurverbinding 

voor diverse flora. Het bijkomend effect van 

geluidsverstoring is neutraal, maar mogelijks treedt er 

wel bijkomende lichtverstoring op. 

 

-1 

 

Bij de inrichting van de halte moet 

een minimale lichtverstoring 

nagestreefd via verlichting die is 

aangepast aan het natuurlijke 

karakter van de omgeving. 

Bijvoorbeeld via gepaste oriëntatie, 

afgeschermde verlichting 

(lichtkappen), kattenogen, 

groenbuffers, etc. Indien mogelijk 

moet de verlichting gedoofd worden 

0 

 Ennepetal Verstedelijkte halte 

Vlierkens Randstedelijke Halte 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

in perioden van non-activiteit. 

Heldenplein  Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte 

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Ennepetal Verstedelijkte halte De halte ligt aan de rand van het Domein Drie 

Fonteinen met belangrijke functie als natuurverbinding 

voor diverse flora. Het bijkomend effect van 

geluidsverstoring is neutraal, maar mogelijks treedt er 

wel bijkomende lichtverstoring op. 

 

-1 

 

Bij de inrichting van de halte moet 

een minimale lichtverstoring 

nagestreefd via verlichting die is 

aangepast aan het natuurlijke 

karakter van de omgeving. 

Bijvoorbeeld via gepaste oriëntatie, 

afgeschermde verlichting 

(lichtkappen), kattenogen, 

groenbuffers, etc. Indien mogelijk 

moet de verlichting gedoofd worden 

in perioden van non-activiteit. 

0 

 Vlierkens Randstedelijke Halte 

Heldenplein Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte 

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Vlierkens Randstedelijke Halte De halte ligt aan de rand van het Domein Drie 

Fonteinen met belangrijke functie als natuurverbinding 

voor diverse flora. Het bijkomend effect van 

geluidsverstoring is neutraal, maar mogelijks treedt er 

wel bijkomende lichtverstoring op. 

 

-1 

 

Bij de inrichting van de halte moet 

een minimale lichtverstoring 

nagestreefd via verlichting die is 

aangepast aan het natuurlijke 

karakter van de omgeving. 

Bijvoorbeeld via gepaste oriëntatie, 

afgeschermde verlichting 

(lichtkappen), kattenogen, 

0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

groenbuffers, etc. Indien mogelijk 

moet de verlichting gedoofd worden 

in perioden van non-activiteit. 

Heldenplein Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte 

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Kerklaan Verstedelijkte halte 

Uplace Verstedelijkte halte 

E19 Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in verkeersgebied. Het 

omgevingsgeluid is hoog en de P&R zal geen 

bijkomende verhoging veroorzaken in het 

omgevingsggeluid. Het verstorend effect van geluid is 

dus verwaarloosbaar. Ook het effect van 

lichtverstoring wordt hier neutraal ingeschat. 

0  0 

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Kerklaan Verstedelijkte halte 

Uplace Verstedelijkte halte 

E19 Halte in verkeersgebied De P&R is gelegen in verkeersgebied. Het 

omgevingsgeluid is hoog en de P&R zal geen 

bijkomende verhoging veroorzaken in het 

omgevingsggeluid. Het verstorend effect van geluid is 

0  0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

dus verwaarloosbaar. Ook het effect van 

lichtverstoring wordt hier neutraal ingeschat. 

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Heirbaan Randstedelijke Halte Randstedelijke halte ‘heirbaan’ ligt op 300m van een 

belangrijk pleistergebied voor vogels. Geluidsaffecten 

zijn verwaarloosbaar omwille van het aanwezige 

verkeer. Het effect van licht wordt ook 

verwaarloosbaar ingeschat om dezelfde redenen en 

de aanwezigheid van een brede bosbuffer. 

0  0 

Boskantweg Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Stadion Verstedelijkte halte 

Korenberg Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

Technics  Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

0  0 

Batavia Randstedelijke Halte 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. Post Randstedelijke Halte 

Korenberg Randstedelijke Halte 

Technics Randstedelijke Halte 

Brussels Airport Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Groenstraat Verstedelijkte halte 

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte 

Tramlaan Randstedelijke Halte 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Hippodroom Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0   

Tervuren Randstedelijke Halte De halte ligt in een faunistisch belangrijk gebied.  

Geluidseffecten zijn door de ligging verwaarloosbaar. 

Er kan een mogelijk een verstorend effect door licht 

optreden.  

-1 Bij de inrichting van de halte moet 

een minimale lichtverstoring 

nagestreefd via verlichting die is 

aangepast aan het natuurlijke 

karakter van de omgeving. 

Bijvoorbeeld via gepaste oriëntatie, 

afgeschermde verlichting 

(lichtkappen), kattenogen, 

groenbuffers, etc. Indien mogelijk 

0 
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moet de verlichting gedoofd worden 

in perioden van non-activiteit. 

E2 Technics Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is 

0  0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte 

Vlemincklaan Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is 

0  0 

Tramlaan Randstedelijke Halte 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Hippodroom Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is 

0  0 

Tervuren  Randstedelijke Halte De halte ligt in een faunistisch belangrijk gebied.  

Geluidseffecten zijn door de ligging verwaarloosbaar. 

Er kan een mogelijk een verstorend effect door licht 

optreden. 

-1 Bij de inrichting van de halte moet 

een minimale lichtverstoring 

nagestreefd via verlichting die is 

aangepast aan het natuurlijke 

karakter van de omgeving. 

Bijvoorbeeld via gepaste oriëntatie, 

afgeschermde verlichting 

(lichtkappen), kattenogen, 

groenbuffers, etc. Indien mogelijk 

moet de verlichting gedoofd worden 

0 
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in perioden van non-activiteit. 

E3 Technics Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is 

0  0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Henneau Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is 

0  0 

Woluweveld Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

N2 Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is 

0  0 

Woluwelaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

 

0  0 

UCL Verstedelijkte halte 

Kraainem M Verstedelijkte halte 

Kon.Astrid Verstedelijkte halte 

De Burbure Verstedelijkte halte 

L.Marcelis Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Hippodroom Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

0  0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is 

Tervuren Randstedelijke Halte De halte ligt in een faunistisch belangrijk gebied.  

Geluidseffecten zijn door de ligging verwaarloosbaar. 

Er kan een mogelijk een verstorend effect door licht 

optreden. 

-1 Bij de inrichting van de halte moet 

een minimale lichtverstoring 

nagestreefd via verlichting die is 

aangepast aan het natuurlijke 

karakter van de omgeving. 

Bijvoorbeeld via gepaste oriëntatie, 

afgeschermde verlichting 

(lichtkappen), kattenogen, 

groenbuffers, etc. Indien mogelijk 

moet de verlichting gedoofd worden 

in perioden van non-activiteit. 

0 

E4 

 

Technics Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is 

0  0 

Da Vinci Randstedelijke Halte 

A201 Randstedelijke Halte 

Keiberg Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Henneau Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is 

0  0 

Woluweveld Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

N2 Randstedelijke Halte Randstedelijke halte met verwaarloosbare 

geluidseffecten. De halte ligt niet in de buurt van 

verstoringsgevoelige gebieden zodat ook het 

verstorend effect van verlichting verwaarloosbaar is. 

0  0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Woluwelaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Marcel Thiry Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte nabij een habitatrichtlijngebied (en 

tevens faunistisch belangrijk gebied ). Geluidseffecten 

zijn verwaarloosbaar omwille van het aanwezige 

omgevingsgeluid. Er is mogelijk bijkomende 

lichthinder. 

-1 Bij de inrichting van de halte moet 

een minimale lichtverstoring 

nagestreefd via verlichting die is 

aangepast aan het natuurlijke 

karakter van de omgeving. 

Bijvoorbeeld via gepaste oriëntatie, 

afgeschermde verlichting 

(lichtkappen), kattenogen, 

groenbuffers, etc. Indien mogelijk 

moet de verlichting gedoofd worden 

in perioden van non-activiteit. 

0 

Roodebeek M Verstedelijkte halte 

Weggevoerden Verstedelijkte halte 

Trammuseum Verstedelijkte halte 

Villa Delobar Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte nabij een habitatrichtlijngebied (en 

tevens faunistisch belangrijk gebied ). Gezien het om 

een bestaande halte gaat worden de bijkomende 

geluids- en lichteffecten verwaarloosbaar ingeschat. 

0  0 

Madoux Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, verwaarloosbare 

verstoringseffecten. 

0  0 

Drie Kleuren Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte nabij een habitatrichtlijngebied (en 

tevens faunistisch belangrijk gebied ). Gezien het om 

een bestaande halte gaat worden de bijkomende 

geluids- en lichteffecten verwaarloosbaar ingeschat. 

0  0 

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte 

Vier Armen Halte in verkeersgebied Halte in verkeersgebied nabij een habitatrichtlijngebied 

(en tevens faunistisch belangrijk gebied ). Gezien het 

om een bestaande halte gaat worden de bijkomende 

geluids- en lichteffecten verwaarloosbaar ingeschat. 

0  0 

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte Verstedelijkte haltes, met verwaarloosbare 0  0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Oppemstraat Verstedelijkte halte verstoringseffecten gezien het om een bestaande 

halte gaat 

Tervuren Randstedelijke Halte Randstedelijke halte in faunistisch belangrijk gebied. 

Er is momenteel reeds een halte aanwezig, maar deze 

moet aangepast worden aan het bijkomende 

tramtracé. Mogelijks treden er bijkomende geluids en 

lichteffecten op. 

-1 Bij de inrichting van de halte moet 

een minimale lichtverstoring 

nagestreefd via verlichting die is 

aangepast aan het natuurlijke 

karakter van de omgeving. 

Bijvoorbeeld via gepaste oriëntatie, 

afgeschermde verlichting 

(lichtkappen), kattenogen, 

groenbuffers, etc. Indien mogelijk 

moet de verlichting gedoofd worden 

in perioden van non-activiteit. 

0 
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19.7.4 Versnippering en barrièrewerking 

Versnippering wordt als een sleutelindicator gezien binnen de milieuproblematiek in 
Vlaanderen en vormt één van de belangrijkste oorzaken voor de achteruitgang van 
natuurwaarden. Het infrastructuurnetwerk van wegen, spoorlijnen en kanalen draagt in 
een aanzienlijke mate bij tot de problematiek van versnippering naast nog andere 
factoren zoals de bebouwing, de landbouwactiviteiten of de vervuiling van waterlopen en 
dergelijke.  
 
Door de aanleg van nieuwe spoortracés kan de versnippering en barrièrewerking verder 
toenemen. Waar de tracéalternatieven actuele corridors en stapstenen, zoals 
waterlopen en hun oevers, bomenrijen en bermen doorsnijden, kunnen barrières 
ontstaan. Harde, moeilijk oversteekbare barrières leiden tot een verlies van samenhang 
van het leefgebied waardoor populaties geïsoleerd raken en het areaal van hun 
leefgebied afneemt. 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.  
 
De barrièrewerking van spoorlijnen is naar verwachting enkel groot voor kleine niet-
vliegende dieren (insecten e.d). Grotere zoogdieren kunnen de niet afgerasterde 
spoorwegen gewoonlijk vlot oversteken al zal het tevens afhangen van de al dan niet 
verhoogde ligging tegenover het maaiveld (taluds). Sterfte door aanrijdingen van vogels 
komt veelvuldig voor. Ook zoogdieren, reptielen en amfibieën zijn vaak slachtoffer van 
aanrijdingen. Maar omdat de verkeersintensiteit op spoorlijnen laag is, blijven 
spoorwegen normaalgezien redelijk oversteekbaar voor fauna. En de kans dat een dier 
veilig over de spoorlijn geraakt is relatief hoog (Defloor et al. 2001). 
 
Het versnipperende effect van een tramlijn wordt verder vergroot door de aanwezigheid 
van bovenleidingen, geluidsbeperkende maatregelen, spoorsloten en eventueel rasters. 
De details over de inrichting van de tramllijnen zijn op dit niveau in de plan-MER nog 
niet beschikbaar. Er wordt wel aangenomen dat het inrichten van een mandichte 
afsluiting enkel noodzakelijk is op die plaatsen waar de veiligheid van de mens in gevaar 
komt. Zo wordt er op de meeste locaties in de open ruimte waarschijnlijk geen 
afrastering voorzien, naar analogie met andere spoorlijnen zoals bijvb. treinsporen.  
 
Tabel 19.11 Verschillende impactklassen met betrekk ing tot het barrière-effect voor fauna; voor 

lineaire transportinfrastructuur i.e. wegen, kanale n en spoorlijnen. Bron Defloor et al. 

2001 
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Hierbij merken we op dat bepaalde barrières eventueel ook dienst kunnen doen als 
(geleidings-) corridor voor fauna. Dit is vooral het geval voor kanaal- en 
spoorwegranden alsook waterloopoevers die kunnen functioneren als goede 
verbindingscorridors tussen bepaalde deelgebieden binnenin een groter ecologisch 
netwerk. Wanneer de nieuwe tramlijn niet-afgerasterd wordt aangelegd in een 
onverharde begroeide bedding kan ook dit nieuwe biotoop dienst doen als corridor. 
Onderstaande illustratie beeldt o.a. het corridor- en barrière-effect van 
transportinfrastructuur af.   
 

 
Illustratie 19.5 Schematische voorstelling van de c omplexiteit van de effecten van 

transportinfrastructuur op natuur 
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De mogelijke barrière-effecten die optreden ten gevolge van de tramlijn worden beschreven aan de hand van een kwalitatieve inschatting van 
de waarde van de gebieden waartussen de barrière aangelegd/opgeheven wordt. Hierbij worden volgende zones als gevoelige gebieden 
aangenomen voor versnippering: 

• In de eerste plaats bovenlokale natuurverbindingsgebieden (zie beschrijving §19.3.4) en de gebieden van Natura 2000 en VEN; 
• Vervolgens ook bossen, natte habitats en gebieden die aangeduid staan als faunistisch voornaam. Voor de  ruimtelijke analyse 

worden respectievelijk de bossen aangeduid op de boskarteringskaart, de natte habitats via de natte types van de bodemkaart 
(drainage), de vogelatlas en de faunistisch voorname gebieden van de BWK gebruikt. 

• Tot slot komt ook in de open ruimte fauna voor en kunnen zij een versnipperende werking van de tramlijn ondervinden. 
 
Het studiegebied voor deze effectgroep is een zone van 2 km rondom het tracé (zie beschrijving §19.2), maar in de praktijk werd de 
ruimtelijke analyse breder toegepast, rekening houdend met de gevoelige gebieden rondom het studiegebied. Figuur 19.5 beeldt de 
ruimtelijke analyse op grote schaal uit door weergave van de beschouwde barrières en gevoelige gebieden met faunistische waarde. 
 
Het resultaat van de kwalitatieve analyse van de versnipperende werking van het tramtracé wordt weergegeven in onderstaande tabel. De 
mogelijke barrière-effecten die optreden ten gevolge van de tramhaltes en hun bijhorende infrastructuur worden verwaarloosbaar ingeschat 
ten opzichte van de barrièrewerking door de lijnverbinding. Er wordt daarom geen aparte effecttabel opgemaakt voor de haltes, maar de 
effecten zijn opgenomen in de tabel van  effectbepaling en –beoordeling van het tracé hieronder. Indien nodig werden milderende 
maatregelen voorgesteld.   
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 19.12: Effectbepaling versnippering traces en  haltes 
 
Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Het alternatief blijft in de bestaande wegbedding en 

zorgt niet voor bijkomende barrièrewerking. Het effect is 

neutraal te beschouwen. 

0 Variant is is niet onderscheidend Nvt 0 

A2 Het alternatief blijft in de bestaande wegbedding en 

zorgt niet voor bijkomende barrièrewerking. Het effect is 

0 Nvt Nvt 0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

neutraal te beschouwen. 

B: Heizel - VTM 

B1 Wegens het doorsnijden van schaarse open ruimte met 

kleine landschapselementen en natte habitats 

(Hellebeek) wordt het effect van barrièrewerking negatief 

ingeschat. 

-2 Variant l scoort beter gezien het over langere 

afstand in bestaande wegbedding loopt. Variant 

m wordt negatiever ingeschat aangezien meerde 

kle ingenomen worden, waaronder een holle 

weg. 

Keuze voor variant l. -1 

In de open ruimte: maximaal 

behoud van bestaande kle 

zoals bomenrijen, 

houtkanten, rietgrachten, 

waterlopen, etc. 

Bij het doorkruisen van 

natte habitats moet niet 

enkel een inkokering, maar 

ook het behoud van oevers 

voorzien worden.  

-1 

B2 Het alternatief blijft in de bestaande wegbedding en 

neemt enkel evenwijdig met de R0 nieuwe bedding in. 

het bijkomende effect van barrièrewerking wordt neutraal 

beoordeeld. 

0 Variant m wordt negatiever ingeschat aangezien 

meerde kle ingenomen worden, waaronder een 

holle weg. 

Nvt 0 

B3 Het bijkomende effect van barrièrewerking ter hoogte 

van de R0 is verwaarloosbaar. Maar gezien het tracé ten 

oosten van Strombeek-Bever door open ruimte gaat 

wordt het bijkomende effect van versnippering en 

barrèrewerking beperkt negatief ingeschat. 

-1 Varianten a, c, d zijn niet onderscheidend. 

Variant m wordt negatiever ingeschat aangezien 

meerde kle ingenomen worden, waaronder een 

holle weg. 

Nvt -1 

B4 Ten noorden van Neder-over-Heenbeek en ten 

zuidwesten van het Militair hospitaal wordt open ruimte 

aangesneden. Het bijkomende effect van versnippering 

en barrèrewerking wordt daarom beperkt negatief 

ingeschat. 

-1 Varianten a, c, d zijn niet onderscheidend. Nvt -1 

B5 Het alternatief blijft in de bestaande wegbedding en 0 Varianten a, c zijn niet onderscheidend. Nvt 0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

zorgt niet voor bijkomende barrièrewerking. Het effect is 

neutraal te beschouwen. 

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Dit alternatief bundelt over de volledige lengte met 

bestaande barrières en zorgt niet voor bijkomende 

versnippering. Het effect is verwaarloosbaar te 

beschouwen. 

0 Variant l wordt positiever ingeschat gezien het 

over langere afstand in bestaande wegenis 

loopt. 

Keuze voor variant l 0 

C2 Ten westen van het bedrijventerrein aan de Medialaan 

loopt het alternatief door open ruimte. Het bijkomende 

effect van versnippering en barrièrewerking wordt matig 

negatief ingeschat. 

-1 Variant b wordt positiever ingeschat gezien het 

beter bundelt met bestaande barrières. Variant l 

wordt positiever ingeschat gezien het over 

langere afstand in bestaande wegenis loopt. 

Keuze voor varianten b en l 0 

C3 Het alternatief loopt over enige afstand door open ruimte 

waardoor het effect van versnippering en 

barrièrewerking matig negatief wordt ingeschat. 

 

 

 

-1 Nvt Nvt -1 

D: Station –Vilvoorde - Airport 

D1 Dit alternatief bundelt over de volledige lengte met 

bestaande barrières en zorgt niet voor bijkomende 

versnippering. Het effect is verwaarloosbaar te 

beschouwen. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend. Nvt 0 

D2 Dit alternatief bundelt over de volledige lengte met 

bestaande barrières en zorgt niet voor bijkomende 

versnippering. Het effect is verwaarloosbaar te 

beschouwen. 

0 De varianten zijn niet onderscheidend. Nvt 0 

D3 Dit alternatief bundelt over de volledige lengte met 

bestaande barrières en zorgt niet voor bijkomende 

0 Varianten l en h zijn niet onderscheidend. Nvt 0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

versnippering. Het effect is verwaarloosbaar te 

beschouwen. 

D4 Dit alternatief bundelt over de volledige lengte met 

bestaande barrières en zorgt niet voor bijkomende 

versnippering. Het effect is verwaarloosbaar te 

beschouwen. 

0 Variant l is niet onderscheidend. Nvt 0 

E: Airport - Tervuren 

E1 Dit alternatief bundelt met bestaande barrières, maar 

loopt ook op meerdere plaatsen door open ruimte, waar 

het voor versnippering van de schaarse groene ruimte 

zorgt. Te Ban-eik wordt een ‘verlaten spoorweg met 

interessante bermvegetatie’ ingenomen waardoor de 

open ruimte verder versnipperd wordt. Het totale effect 

van versnippering wordt negatief ingeschat. 

-2 De varianten zijn niet onderscheidend. Enkel 

variant c wordt positiever ingeschat gezien het 

beter bundelt met de wegenis. 

Keuze voor variant c -2 

E2 Dit alternatief bundelt met bestaande barrières, maar 

loopt ook op meerdere plaatsen door open ruimte, waar 

het voor versnippering van de schaarse groene ruimte 

zorgt. Te Ban-eik wordt een ‘verlaten spoorweg met 

interessante bermvegetatie’ ingenomen waardoor de 

open ruimte verder versnipperd wordt. Het totale effect 

van versnippering wordt negatief ingeschat. 

-2 De varianten zijn niet onderscheidend. Enkel 

variant c wordt positiever ingeschat gezien het 

beter bundelt met de wegenis. 

Keuze voor variant c -2 

E3 Dit alternatief bundelt voor het grootste gedeelte met 

bestaande barrières. Vanaf Ban-eik wordt een ‘verlaten 

spoorweg met interessante bermvegetatie’ ingenomen 

waardoor de open ruimte versnipperd wordt. Gezien het 

(gedeeltelijk) om faunistisch voornaam gebied gaat 

wordt dit effect negatief ingeschat. 

-2 De varianten zijn niet onderscheidend Nvt -2 

E4 Dit alternatief bundelt over de volledige lengte met 

bestaande barrières en zorgt niet voor bijkomende 

0 De varianten zijn niet onderscheidend. Nvt 0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

versnippering. Het effect is verwaarloosbaar te 

beschouwen.  
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19.8 Cumulatieve effecten bij ontwikkeling van de 4  Vlaams-Brabantse tramlijnen 

Deze tramlijn kruist met tramlijn P1 (Boom- Brussel) ter hoogte van de Heizel en met 
tramlijn P3 (Heist-op-den-Berg – Brussel) ter hoogte van Brussels Airport.  
 
Voor de zone aan de Heizel gaat het om de alternatieven van deeltracés A en B van de 
lijn Boom-Brussel en de alternatieven van deeltracés A en B van de lijn Jette-Tervuren. 
Er worden hier geen cumulatieve effecten verwacht voor de discipline Fauna en flora. 
Voor de zone aan Brussels Airport gaat het om de alternatieven van deeltracé A en het 
alternatief B3 van de lijn Heist-op-den-Berg – Brussel en de alternatieven van deeltracés 
D en E van de lijn Jette – Tervuren. Voor de effectgroepen ‘ecotoopinname’ en ‘wijziging 
hydrologie’ worden geen cumulatieve effecten verwacht. Ook het cumulatieve effect van 
‘verstoring’ is verwaarloosbaar gezien de hoge verstoringsgraad die reeds aanwezig is 
in deze zones van de Brusselse rand. Voor ‘barrièrewerking’ is er sprake van een 
cumulatief effect, maar gezien de regio  reeds sterk versnipperd is en de tracés toch op 
meerdere plaatsen aansluiten bij reeds bestaande barrières kan het effect 
verwaarloosbaar beschouwd worden. Alternatief P4-D4 verdient de voorkeur gezien het 
het best samen spoort met de alternatieven van P3 en de versnippering dus het laagst 
is. 
 

19.9 Ontwikkelingsscenario’s 

Tabel 19.13 Relatie van de discipline Fauna en flor a met de ontwikkelingsscenario’s 

Ontwikkelingsscenario’s P4  

START De effecten van de discipline Fauna en flora hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

VSGB Te Strombeek-Bever loopt alternatief B1 door een zone die volgens het VSGB 

als” wonen en park” aangeduid staat (zie plan 06 van het VSGB). Alternatieven  

D1, D2, D3 en D4 doorkruisen de zone rond de luchthaven. Ze lopen door zone 

aangeduid als “bos” en als “parkgebied”. Ten zuiden van de luchthaven vallen 

de deeltracés C1, C2 en C3 samen met zones die in het VSGB aangeduid zijn 

als als “stationsgebied” en “parkgebied” (zie plan 09 van het VSGB). De 

effecten ecotoopinname, verstoring en barrièrewerking van de discipline Fauna 

en flora hebben bijgevolg een weerslag op dit ontwikkelingsscenario. 

R0 De effecten van de discipline Fauna en flora hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

MINA4 De effecten van de discipline Fauna en flora hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

GewOP De effecten van de discipline Fauna en flora hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

Uplace De effecten van de discipline Fauna en flora hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

Landinrichtingsproject Vlaamse 

Rand 

Het plan oefent een negatieve invloed uit op dit ontwikkelingsscenario. Open 

ruimte ten zuiden van de Luchthaven van Zaventem wordt ingenomen en dit is 

tegen de doelstellingen van het ontwikkelingsscenario. De effecten van 

vernietiging van vegetatie en/of habitats, verstoring  en versnippering en 

barrièrewerking uit de discipline Fauna en flora werken door op dit 

ontwikkelingsscenario. Zie ook ontwikkelingsscenario VSGB hierboven. 

Fiets-GEN De effecten van de discipline Fauna en flora hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 
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19.10 Noodzaak Passende Beoordeling 

Voor elk project dat gevolgen kan hebben voor SBZ, wordt een passende beoordeling 
gemaakt rekening houdend met de noodzakelijke instandhouding van het gebied. In 
deze paragraaf wordt onderzocht of de voorgestelde ingrepen van het plan een invloed 
hebben op Speciale beschermingszones (SBZ-H en SBZ-V). Het is belangrijk om goed 
te oordelen over ingrepen in of nabij SBZ die effect kunnen hebben op deze gebieden. 
 
In het uitgebreide studiegebied zijn vier speciale beschermingszones gelegen: 

• ‘Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei in het noordwesten van 
het BHG’ (Zone 3 van Habitatrichtlijn 92/43 Brussels Hoofdstedelijk Gewest); 

•  ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem’ 
(BE2400010); 

• ‘Woluwevallei en Zoniënwoud’ (Zone 2 van Habitatrichtlijn 92/43 Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest); 

•  ‘Zoniënwoud’ Vlaams SBZ-H (BE2400008); 
 
In onderstaande paragrafen worden de effecten van de discipline Fauna en flora op 
deze SBZ samengevat. 
 
Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei – Brussels SBZ 
Voor dit SBZ zijn er geen negatieve effecten te verwachten ten gevolge van voorliggend 
plan. 
 
Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenbe rg en Veltem – Vlaams SBZ 
Voor dit SBZ worden mogelijks negatieve effecten verwacht in twee effectgroepen, 
enerzijds ecotoopinname en anderzijds verstoring. Voor ecotoopinname scoren 
alternatievan D3 en D4 beperkt negatief (-1), maar dit is niet relevant voor het SBZ 
aangezien dit niet aangesneden wordt. Ook voor de effectgroep verstoring behalen de 
alternatieven D3 en D4 een beperkt negatieve score (-1), maar dit is te wijten aan 
verstoring van een gebied uit de vogelatlas en vomt geen negatief effect voor het SBZ. 
 
Samenvattend kan gesteld worden dat er voor dit SBZ geen negatieve effecten te 
verwachten zijn ten gevolge van voorliggend plan. 
 
Woluwevallei en Zoniënwoud - Brussels SBZ 
Voor dit SBZ worden mogelijks negatieve effecten verwacht in twee effectgroepen, 
enerzijds ecotoopinname en anderzijds verstoring. 
 
Voor ecotoopinname krijgt het alternatief E3 een relevant negatieve score (-2). Het 
alternatief zorgt ter hoogte van het deelgebied ‘Hof ter Musschen’ mogelijks voor 
vernietiging van vegetatie/habitats van het SBZ-H.  Hetzelfde geldt voor alternatief E4 
dat eveneens negatief scoort (-2) en raakt aan de deelgebieden ‘Hof ter Musschen’ en 
‘SR Friches Woluwe’. Het effect werd echter worst-case ingeschat (GIS analyse op 
basis van tracébreedte 25 m terwijl in werkelijkheid waarschijnlijk eerder 8 m  breedte).  
Voor alternatief E4 zijn er vier haltes die een beperkt negatieve beoordeling (-1) krijgen 
in de effectgroep ecotoopinname: Marcel Thiry, Roodebeek, Weggevoerden en 
Trammuseum. Deze haltes  komen mogelijks in SBZ-H te liggen. In deze fase van het 
project is de exacte inplanting en ruimte-inname van het tramtracé en haar haltes echter 
nog onduidelijk zodat de effectieve gevolgen van de inname van habitats verder 
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onderzocht moet worden. Het effect van deze alternatieven en haltes op het SBZ-H 
wordt verder onderzocht in de Passende Beoordeling.  
 
Voor wat betreft geluid- en lichtverstoring krijgen alternatieven E3 en E4 negatieve 
scores. Bij alternatief E3 ligt ca. 8 ha SBZ binnen de verstoringscontour van 40 dB. Het 
gaat om het deelgebied ‘Hof ter Musschen’.  
Bij alternatief E4 ligt ca. 100 ha van de deelgebieden van ‘Vallei van de Woluwe’ en ca. 
50 ha van het deelgebied ‘Zoniënwoud’ binnen de verstoringscontour van 40 dB. Dit 
heeft een negatieve beoordeling (-2) van het alternatief E4 tot gevolg. De vier nieuwe 
haltes van dit alternatief krijgen een beperkt negatieve beoordeling (-1) voor de 
mogelijke bijkomende lichthinder ter hoogte van de haltes. Het gaat opm de haltes: 
Marcel Thiry, Roodebeek, Weggevoerden en Trammuseum. Deze effecten van de 
alternatieven E3 en E4 (en haar haltes) worden verder onderzocht in de Passende 
Beoordeling. 
 
Voor de effectgroep barrièrewerking krijgt alternatief E3 een negatieve beoordeling (-2), 
maar dit is voornamelijk voor het meest oostelijke traject en niet relevant vor het SBZ. 
 
Zoniënwoud – Vlaams SBZ 
Voor dit SBZ worden mogelijks negatieve effecten verwacht in twee effectgroepen, 
enerzijds ecotoopinname en anderzijds verstoring.  
 
Alternatief E4 loopt over de Tervurenlaan, die raakt aan het SBZ en krijgt in totaal een 
negatieve beoordeling (-2). Gezien de tram hier echter in de bedding van de bestaande 
tramlijn loopt zal het effect van ecotoopinname voor het SBZ hier neutraal zijn. Enkel 
aan de eindhalte (halte Tervuren) bestaat de kans dat er bijkomende ecotoopinname 
optreedt voor de installatie/inrichting van de eindhalte, maar hier is geen SBZ aanwezig 
in de onmiddellijke omgeving. Deze effectgroep wordt dan ook niet weerhouden voor de 
Passende beoordeling. 
 
Het bijkomende effect van licht- en geluidsverstoring door alternatief E4 wordt 
verwaarloosbaar ingeschat ter hoogte van het SBZ, gezien de bestaande tramlijn (van 
de MIVB) reeds lange tijd geëxploiteerd wordt en er dus gewenning heeft kunnen 
optreden. Het voorzorgsprincipe hanterend, wordt deze effectgroep verder onderzocht in 
de Passende beoordeling.  
 
Noodzaak passende beoordeling 
In deze paragraaf werd onderzocht of de voorgestelde ingrepen van het plan een 
invloed hebben op Speciale beschermingszones (SBZ-H en SBZ-V). 
 
Voor twee SBZ-H werden geen negatieve effecten verwacht: 
• ‘Bossen en vochtige gebieden van de Molenbeekvallei’ – Brussels SBZ;   
• ‘Valleigebied tussen Melsbroek, Kampenhout, Kortenberg en Veltem’ – Vlaams 

SBZ; 
Deze beschermingszones worden dan ook niet weerhouden voor de Passende 
Beoordeling.  
 
Enkel voor het Brussels SBZ ‘Woluwevallei en Zoniënwoud’ (Zone 2 van Habitatrichtlijn 
92/43 Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en het Vlaams SBZ Zoniënwoud werden 
mogelijke negatieve effecten geïdentificeerd. De effectgroepen met negatieve effecten 
worden samengevat in onderstaande tabel. 
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SBZ-H /  

Effectgroep 

ecotoopinname 

tracés 

Ecotoopinname 

haltes 

verstoring 

tracés verstoring haltes 

Brussels SBZ - 

Woluwevallei en 

Zoniënwoud’ (Zone 3 

van Habitatrichtlijn 

92/43 Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest) 

Ecotoopinname door 

alternatief E3 ter 

hoogte van ‘Hof ter 

Musschen’ en van 

alternatief E4 ter 

hoogte van ‘Hof ter 

Musschen’ en ‘SR 

Friches Woluwe’ 

Ecotoopinname door 

haltes Marcel Thiry, 

Roodebeek, 

Weggevoerden en 

Trammuseum van 

alternatief E4 

Geluid- en 

lichtverstoring 

door alternatief 

E3 ter hoogte 

van ‘Hof ter 

Musschen’  en 

alternatief E4 

ter hoogte van 

de 

deelgebieden 

van ‘Vallei van 

de Woluwe’ 

‘Zoniënwoud’ 

Lichtverstoring door 

haltes Marcel Thiry, 

Roodebeek, 

Weggevoerden en 

Trammuseum van 

alternatief E4 

Vlaams SBZ - 

Zoniënwoud 

Nvt Nvt Geluid- en 

lichtverstoring 

door alternatief 

E4 ter hoogte 

van Vlaams 

SBZ 

Zoniënwoud 

nvt 

 
Op basis van deze screening van negatieve effecten wordt in hoofdstuk 23 de Passende 
Beoordeling uitgewerkt.   
 

19.11 Leemten in de kennis 

Er zijn zo goed als geen gegevens bekend over de vliegroutes van vleermuizen in het 
studiegebied. Indien een trcé gekozen wordt dat voorbij het SBZ met vleermuizen komt 
moeten in de eerte plaats de vliegroutes onderzocht worden. Vervolgens kunnen 
milderende maatregelen genomen worden indien nodig. In voorliggend MER zijn deze 
milderende maatregelen reeds opgenomen die voorschrijven dat het effect van 
lichtverstoring van zowel het tracé als de haltes op het SBZ met vleermuizen in de 
projectfase nader onderzocht moet worden (vliegroutes). Ook het effect van 
barrièrewerking op het SBZ met vleermuizen moet in de project-fase (project-MER) 
nader onderzocht worden (vliegroutes). Tot slot wordt voor bepaalde weloverwogen 
haltes als milderende maatregel opgenomen dat een minimale lichtverstoring moet 
worden nagestreefd via verlichting die is aangepast aan het natuurlijke karakter van de 
omgeving. Bijvoorbeeld via gepaste oriëntatie, afgeschermde verlichting (lichtkappen), 
kattenogen, groenbuffers, etc. of het doven van de verlichting bij non-activiteit. 
 
Ook over het effect van trillingen op fauna is er geen relevante literatuur beschikbaar. 
De effecten zijn waarschijnlijk beperkt (zie passende beoordeling) maar de Europese en 
Vlaamse wetgeving gaat ervan uit dat in geval van twijfel de oplossing wordt gekozen 
die het minst het schadelijk effect zou veroorzaken. In het geval van voorliggend MER 
moet in een volgende fase de trillingshinder onderzocht worden en indien de 
onzekerheid blijft bestaan moet gekozen worden voor een aanleg die trillingen zo veel 
mogelijk over korte afstand dempt (wat nabij beschermde monumenten en gebouwen 
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reeds als milderende maatregel wordt meegenomen vanuit de disciplines landschap en 
mens). Dit komt voorts ook het reizigerscomfort ten goede. 
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20 DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCH EOLOGIE 

20.1 FIguren 

Figuur 20.1 Ferrariskaart 
Figuur 20.2 Vandermaelenkaart 
Figuur 20.3 Traditionele landschappen 
Figuur 20.4 Landschapsatlas – macroschaal 
Figuur 20.5 .a Landschapsatlas – mesoschaal – ankerplaatsen en lijnrelicten 
                   .b Landschapsatlas – mesoschaal – puntrelicten 
Figuur 20.6 Beschermde landschappen, dorps- en stadsgezichten en monumenten 
Figuur 20.7 Inventaris Bouwkundig Erfgoed 
Figuur 20.8 Centraal Archeologische Inventaris 
 

20.2 Afbakening studiegebied 

Het studiegebied voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
omvat op macroschaal het plangebied waarbinnen directe of indirecte wijzigingen 
kunnen optreden, alsook het omliggende landschap van waaruit de wijzigingen 
zichtbaar kunnen zijn. Het studiegebied is weergegeven op figuur 13.1. Het landschap 
wordt op drie niveaus beschreven: 
• Macroschaal (traditionele landschappen) 
• Mesoschaal (relicten, herkenbare elementen traditioneel landschap, 

cultuurhistorie…) 
• Microschaal  
 
In een plan-MER zijn voornamelijk macro- en mesoniveau relevant. Voor de beschrijving 
van de referentiesituatie binnen deze kennisgevingsnota is gefocust op de zone die het 
volledige plangebied omvat met een extra perimeter van 500 meter.  en de onmiddellijke 
omgeving. Verder uitbreiding van het studiegebied naar het omliggend landschap van 
waaruit mogelijk de wijzingen zichtbaar zijn, zal in het plan-MER plaatsvinden. 
 

20.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

De beschrijving van de referentiesituatie in deze kennisgevingsnota is een eerste aanzet 
en bevat een opsomming van de meest relevante landschapswaarden.  
 
Het landschap wordt beschreven op basis van: 
• Historische ontwikkeling van het landschap: 
• Ferrariskaart (1770-1777) 
• Vandermaelenkaart (1846-1854) 
• Op macroschaal worden de landschappelijke opbouw en context beschreven op 

basis van: 
• Indeling van het landschap in 'traditionele landschappen' (naar Antrop en Van 

Damme, 2002) 
• Landschapsatlas – relictzones 
• Op mesoschaal wordt het studiegebied gesitueerd in de traditionele landschappen 

en historische context op basis van: 
• Landschapsatlas – ankerplaatsen 
• Landschapsatlas – lijnrelicten 
• Landschapsatlas – puntrelicten 
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• Beschermde landschappen  
• Beschermde stads- en dorpsgezichten 
 
Er wordt onderzocht welke rol deze elementen spelen binnen de ruimere geografische 
en historische context en wat de waarde is van deze rol. 

• Op microschaal wordt gekeken welke specifieke cultuurhistorische en 
archeologische waarden aanwezig zijn:  

• Inventaris waardevol bouwkundig erfgoed 
• Archeologische kennis (Centraal Archeologische Inventaris)  

 
Andere relevante informatiebronnen: 
• Luchtfoto’s 
• Structuurplannen 
• Discipline Fauna en Flora  
• Terreinwaarnemingen 
• Historisch-geografische studies 
• Bijdragen van de lokale erfgoedverenigingen 
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20.3.1 Beschrijving op macroschaal 

Traditionele landschappen (figuur 20.3) 
Het meest noordelijk deel van het studiegebied valt binnen het traditioneel landschap Zennevallei, het meest westelijk deel valt onder het 
traditioneel landschap Land van Merchtem. Richting zuiden doorkruist het studiegebied eveneens het traditioneel landschap Land van 
Merchtem en het Land van Bertem-Kortenberg. De meest zuidelijke punt loopt door het traditioneel landschap Zoniënwoud. De kenmerken 
en beleidwenselijkheden van de meest belangrijke (i.e. de landschappen die grote overlap met het plangebied vertonen) worden in 
onderstaande tabellen weergegeven.  
 
Tabel 20.1 Kenmerken en beleidswenselijkheden Zenne vallei (921060) 

Landschappelijke subeenheden 

 

921060 Zennevallei 

 

Visueel-landschappelijke elementen, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte 

Structuurdragende matrix Zichtbare open ruimten Impact bebouwing Betekenis KLE 

- afgesneden meanders in een 

brede vallei met 

gekanaliseerde rivier; 

-fossiele meanders van Oer-

Demerdijlereliëf van de 

assymetrische valleiranden is 

structuurversterkend 

open ruimte met sterk wisselende omvang, 

begrensd door vegetatie, topografie en 

bebouwing. 

- Verspreide dorpskernen met tussenin 

lintbebouwing; 

- westelijk deel van de vallei volledig 

gesuburbaniseerd. 

- begrensd door vegetatie, topografie en 

infrastructuur (vooral westelijk deel); 

- verschillende monumenten 

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen 

Structurele hoofdkenmerken Identiteitsbepalende elementen Ergoedwaarde Autonome ontwikkelingen en 

problemen 

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling 

 door (gebundelde) 

infrastructuurassen 

  - vrijwaren van bebouwing; 

- vrijwaren van verdere vernietiging van deze 

laatste Zennebeemden en heraanplanting en 

onderhoud van de perceelrandbegroeiing, 
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gekoppeld aan een opwaardering van de 

natuurlijke potenties van deze beemden; 

- het gesloten polderlandschap en 

kasteeldomeinen behouden; 

- vrijwaren van verdere versnijding door 

infrastructuren of vernsippering door 

bebouwing; 

- de waardevolle sites in hun omgeving 

behouden en accentueren; 

- de bebouwing bundelen in de dorpskernen; 

- infrastructuren bundelen; 

- waar mogelijk de natuurlijke 

waterhuishouding 

herstellen; 

- bijzondere aandacht voor de gradiënten en 

toposequenties in het. 
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Tabel 20.2 Kenmerken en beleidswenselijkheden Land van Merchtem (220150) 

Landschappelijke subeenheden: 220151 Land van Merch tem en 220152 Rubensland 

Visueel-landschappelijke elementen, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte 

Structuurdragende matrix Zichtbare open ruimten Impact bebouwing Betekenis KLE 

golvende topografie en 

verstedelijkt weefsel  

- sterk versnipperde en onregelmatige open 

ruimten van sterk verschillende omvang; 

- beperkt aantal gerichte vergezichten 

topografisch bepaald en begrensd door 

reliëf, bebouwing en vegetatie. 

- complexe verweving van open 

ruimten en bebouwing; 

- bebouwing dikwijls ruimtebegrenzend. 

- geïsoleerd en weinig herkenbaar 

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen 

Structurele hoofdkenmerken Identiteitsbepalende elementen Ergoedwaarde Autonome ontwikkelingen en 

problemen 

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling 

sterk verstedelijkt gebied langs 

de overgang tussen zandleem- 

en leemstreek 

sterk verstedelijkte 

(slaap)gemeenten in de 

forenzenwoonzones van Brussel 

en Gent; dichte bebouwing in het 

landelijke gebied en sterke 

lintbebouwing; sterke versnijding 

door (gebundelde) 

infrastructuurassen 

talrijke geïsoleerde (soms 

gerangschikte)  monumenten 

5-10% afname van de 

kadastrale oppervlakte m.b.t. 

Open Ruimte sedert 1980 

- vrijwaren resterend open ruimten door weren 

en bufferen van bewoning en infrastructuur; 

- accentueren van de landschappelijke 

structuur door benadrukken van van de 

perceptieve kwaliteiten van het reliëf en de 

valleien; 

- optimaliseren mobiliteit; 

- herstellen en intact houden van de kleine 

landschapselementen in de valleien en het 

compartimentenlandschap; 

- concentreren en bufferen van de industriële 

bebouwing; 

- valleigebieden vrijwaren van bebouwing. 
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Tabel 20.3 Kenmerken en beleidswenselijkheden Land van Bertem-Kortenberg (720000) 

Landschappelijke subeenheden: 720000 Land van Berte m-Kortenberg 

Visueel-landschappelijke elementen, begrenzing en versnippering van de Open Ruimte 

Structuurdragende matrix Zichtbare open ruimten Impact bebouwing Betekenis KLE 

golvende topografie en valleien 

en verstedelijkt weefsel 

- sterk versnipperde en onregelmatige open 

ruimte van verschillende omvang; 

- beperkt aantal gerichte vergezichten 

topografisch bepaald en begrensd door 

reliëf, bebouwing en vegetatie. 

- complexe verweving van open ruimten en 

bebouwing; 

- bebouwing (inclusief agro-industrie) dikwijls 

ruimtebegrenzend. 

lineair groen versterkt topografische 

(vallei)structuur 

Wenselijkheden mbt de Vlaamse Landschappen 

Structurele hoofdkenmerken Identiteitsbepalende elementen Ergoedwaarde Autonome ontwikkelingen en 

problemen 

Wenselijkheden voor toekomstige ontwikkeling 

ondiep ingesneden Noord-

Brabants plateau en het glacis 

van Okkerzeel; begrensd door 

Dijle en Voer; overgang van 

zand- naar zandleemstreek 

met plaatselijk ondiep Tertiair 

complex landschap met lokaal 

wijdse zichten en kleinschalige 

compartimenten gevormd door 

reliëf, vegetatie (bossen) en 

bebouwing; intensieve tuinbouw 

(meer en meer onder glas) is 

belangrijk; kleine hoop- en 

kerndorpen met sterke 

lintbebouwingen en open 

veldverkavelingen 

Karakteristieke grootschalige 

valleilandschappen 

kadastrale Open Ruimte 

tussen 60-80%; sterke dichte 

bebouwing en rond Brussel 

en Leuven zeersterke 

versnijding door 

infrastructuurassen; 

complexe rurbane gradiënten 

met hoofdzakelijk de 

invloedssferen van Brussel 

en Leuven 

- in evenwicht houden van de sterke 

verweving van functies: intensieve (niet-

grondgebonden) landbouw, wonen en natuur; 

- beperken verdere verstedelijking uitgaande 

van 

Brussel, Leuven en Mechelen; 

- accentueren contrasten van het beekverloop 

(meer groen en gesloten) met de omgeving 

(openheid vrijwaren) kan ordendend en 

structuurversterkendzijn; 

- optimaliseren mobiliteit. 
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Relictzones (figuur 20.4) 
Het studiegebied doorkruist drie traditionele landschappen. Het meest westelijk deel valt 
binnen het heuvelachtig landschap van Land van Merchtem. Hoewel slechts op een 
boogscheut verwijderd van de hoofdstad, blijft dit deel nog vrij landelijk – vaak zijn er 
vergezichten naar de Brusselse Rand. De nog aanwezige kouters zijn weinig veranderd 
ten opzichte van de toestand ten tijde van Ferraris. 
 
Aan de oostzijde van Brussel ligt de open Zennevallei. Richting centrum en naar het 
zuiden toe verschijnen (kasteel)parken en bossen als een groen lint tussen de 
aanwezige bebouwing. Het meest zuidelijke punt van het studiegebied grenst aan het 
enorme Zoniënwoud. Oude wegen getuigen als pioniers van de uitbreiding van Brussel 
in de vorige eeuwen. 
 
De aanwezige verkeersaders rond de hoofdstad en de steeds verder uitbreidende 
bebouwing vormen de grootste verstoring. 
 
Binnen het plangebied zijn de volgende relictzones gelegen: 
 
Tabel 20.4 Relictzones binnen het studiegebied 

Code Naam 

Herkenba

ar-heid 

Samen-

hang 

Gaaf-

heid 

R20032 Tangebeek – Maalbeek – Prinsenbos - Grimbergen 2 1 1 

R20031 Domein Drie Fonteinen – domein Ter Borgt (R20031) 2 1 1 

R20028 Want – Tervenberg – Rot - Bosdelle 1 1 1 

R20029 Vuilbeek en Sterrebeek met haar Kasteelparken 2 1 1 

R10127 Park van Tervuren – Tervuurse laan 3 3 3 

R10126 Zoniënwoud – Bos van Marnix 3 3 3 

 
• Tangebeek – Maalbeek – Prinsenbos - Grimbergen (R120032) 

• Tangebeek 
Grimbergen herbergt heel wat architectuur uit het Ancien Regime. Rond de beek zelf is 
het landschap op deze plaats weinig gewijzigd sinds Ferraris maar onmiddellijk er 
omheen is alles volledig gewijzigd. Bever: De perceelsvormen ten zuidoosten van de 
beek rondom het Hof van Bever zijn gewijzigd na de aanleg van de Brusselse ring maar 
aangezien het een open landschap gebleven is, veroorzaakte dit geen drastische 
wijziging van het landschap. Maalbeek-Nekkerbos-Potaarde: een relict van de kouters 
die zich uitstrekten in de wijde omgeving van Grimbergen. Het Nekkerbos breidde zich 
sinds Ferraris perceelsgewijs uit. De omgeving van de Maalbeek ten Zuiden van de 
Biesthoeve en rond de s' Gravenmolen is nog deels bewaard. Na Ferraris zijn er enkele 
vijvers bijgekomen. Grimbergen: de dorpskern is samen met het Prinsenbos één groot 
historische site met tal van prachtige monumenten die getuigen van een rijk verleden 
dat een belangrijke invloed had op de geschiedenis van haar wijde omgeving.De 
Maalbeek met 4 watermolens en verscheidene Brabantse hoeves met een lange 
geschiedenis vormde een belangrijke economische ader die op verscheidene plaatsen 
nog gaaf is gebleven. Tangebeek: rond de beek zelf is het landschap op deze plaats 
weinig gewijzigd sinds Ferrarismaar onmiddellijk er omheen is alles volledig gewijzigd. 
Verstoring: de Brusselse ring. 
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• Domein Drie Fonteinen – domein Ter Borgt (R20031) 
Domein Ter Borgt is enig natuurlijk restant van enige omvang in de Zennevallei van een 
uitgestrekt elzebroek dat zich in de 18 de eeuw (cf. Ferraris) uitstrekte aan weerszijde 
van het kanaal Brussel-Willebroek. Naast het broek bevindt zich volgens een aantal 
geomorfologen een soort stootoever of steilrand die door een oer-Demer zou zijn 
uitgegraven doordat hij daar in de Zenne uitmondde. De langgerekte vijver zou daar een 
restant van zijn. Het domein Ter Borgt herbergt een zeer gevarieerde flora en vegetatie, 
met een aantal zeldzame soorten.Het kasteelpark werd na Vandermaelen aangelegd, 
na de oorlog werden er sportpleinen aangelegd en werd een deel aan het kanaal 
verkaveld. 

• Verstoring: Verkaveling in het domein Drie Fonteinen. 
 
• Want – Tervenberg – Rot - Bosdelle (R20028) 
Te Want-Boesberg loopt de Keulse weg, een relict van de Romeinse baan die een 
aftakking vormde van de Romeinse baan Keulen-Bavai. Ze verbond Asse via Laken , 
Evere, .. met Leuven. Deze gebieden zijn nog kleine resten van de vroeger uitgestrekte 
kouters tussen Brussel en Leuven. Tussen de akkers zijn er nog enkel holle wegen te 
zien, o.m. de Schapenweg, de Oudergemse weg. Te Want heeft men vanop het 
kruispunt Oude Keulse weg en Konijnenweg een prachtig vergezicht richting Brussel. 
Vanuit de Bosdelle heeft men een mooi zicht op het dorp van Sterrebeek. 

• Verstoring: De sterke urbanisatie omheen de relictzone en de autosnelweg. 
• Beleidswenselijkheden: Behoudsmaatregelen van het landschap als dusdanig 

 
• Vuilbeek en Sterrebeek met haar Kasteelparken (R20029) 
De aanwezige kastelen (kasteel van Sterrebeek, kasteel Ter Meren en Kasteel de 
Burbure) en hun parken vormen een groen lint tussen de volledig volgebouwde 
omgeving. Deze groene zone is weinig veranderd in een enorm gewijzigde omgeving. 
Beleidswenselijkheden: Omvorming van het vrij sterk bebost gebied naast "Ter Meren" 
tot parkgebied. 
 
• Park van Tervuren – Tervuurse laan (R20027) 
De Warande werd door een aantal landschapsarchitecten aangelegd. De Zevensterre in 
de Warande weerspiegelt de geometrische vormgeving, kenmerkend voor de 
classicistische stijl.De Warande is een 205 ha groot domein met bos, vijvers en een 
Franse tuin. Het centrum van Tervuren heeft dankzij haar rijk historisch verleden een 
aantal historische gebouwen (Sint-Jan-Evangelistkerk, pastorij, 18de eeuwse huizen, 
kasteel Stolberg-De Robiano). s de 12de eeuw is Tervuren, dat verweven is met het 
koloniaal verleden van België, een oord met een hoge vorstelijke interesse. 
 
• Zoniënwoud – Bos van Marnix (R20026) 
Een groot "permanent" bos in de onmiddellijke omgeving van de hoofdstad met een rijk 
cultureel verleden en een educatieve waarde. Restant van het historische Kolenbos dat 
zich in de vierde eeuw nog uitstrekte tussen het Thuin en het Brussel. Het bos wordt 
doorsneden door verschillende lanen. De grote verkeersassen die nu het woud dwarsen 
zijn na Ferraris aangelegd, eerst als steenweg, na WO II als autoweg of 4 vaksbaan. 

• Verstoring:  De Ring, de autostrade Brussel - Namen, de Terhulpsesteenweg 
en de spoorweg Brussel-Namen die het woud diagonaal dwarsen. 

• Beleidswenselijkheden: Een op elkaar afgesteld beleid van de drie gewesten. 
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Gewenste ruimtelijke structuur vanuit de ruimtelijk e visie voor landbouw, natuur 
en bos per deelzone zoals omschreven in de visie 
Hieronder volgt een korte samenvatting van alle beleidsdoelstellingen16 die relevant zijn 
voor het plan. Bij de beleidsdoelstellingen horen overzichtelijke ruimtelijke concepten. Er 
wordt dan ook verwezen naar deze concepten in de samenvatting per deelzone. 
 

Gewenste ruimtelijke structuur Akker- en tuinbouwgebied rond Kampenhout 
zuidelijk en noordelijk deel 
o De landbouw- en parkgebieden tussen Herent en Leuven en t.h.v. 

Wezembeek-Oppem en Sterrebeek vormen waardevolle te behouden 
randstedelijke openruimtegebieden. Dergelijke gebieden met een open en 
multifunctioneel karakter hebben een bijzonder maatschappelijk belang voor de 
stedelijkeleefbaarheid. Het onbebouwd karakter van deze openruimtegebieden 
dient maximaal te worden behouden. Om de erosie- en slibproblematiek in een 
van deze gebieden aan te pakken zijn erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- 
en agrarische beheersmaatregelen nodig. 

o Deelzone “Koolhof – Moorselveld – Hoogveld –Vurenveld” ligt ten zuiden en 
ten noorden van Sterrebeek.  Deze deelzone hoort bij “Ruimtelijk functioneel 
samenhangende gebieden te vrijwaren voor de land- en tuinbouw met 
grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte”. Binnen deze 
aaneengesloten landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische 
basiskwaliteit voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het 
ruimtelijk beleid wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van een raamwerk van kleine landschapselementen, typische 
akkerflora en -fauna, kleine bosjes, microreliëfelementen, spoorwegtaluds en 
soortenrijke graslanden... De karakteristieke, historische nederzettingen, de 
architecturale eigenheid van het aanwezige bouwkundig erfgoed in het 
omgevende landbouwlandschap moeten hun identiteit kunnen bewaren. Het 
karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische elementen kan versterkt 
worden. 

o De landbouw- en parkgebieden Wezembeek-Oppem en Sterrebeek, ten oosten 
en ten zuiden van Wezembeek-Oppem vormen waardevolle te behouden 
randstedelijke openruimtegebieden. Dergelijke gebieden met een open en 
multifunctioneel karakter hebben een bijzonder maatschappelijk belang voor de 
stedelijkeleefbaarheid. Als onderdeel van de nadere uitwerking van het Vlaams 
stedelijk gebied rond Brussel kan de ontwikkeling van deze 
openruimtegebieden als randstedelijke groengebieden verder onderzocht 
worden. Er kan plaatselijk ruimte gecreëerd worden voor natuurontwikkeling 
en/of kleinschalige bosuitbreiding en projecten i.f.v. de socioeducatieve en/of 
recreatieve functie. 

o Bij het beheer en de ontwikkeling van recreatieve terreinen, met name de 
golfterreinen thv van Wezembeek-Oppem en Tervuren wordt rekening 

                                                   
16 Deze visie is het resultaat van een planningsfase waarbinnen een aantal ruimtelijke 
beleidsdoelstellingen en concepten voor de open ruimte in de regio Zenne – Dijle - Pajottenland 
worden geformuleerd. Een administratie overschrijdend projectteam van het ministerie van de Vlaamse 

Gemeenschap stelde de visie op en de visie werd voor een formeel advies voorgelegd aan de 
gemeenten, provincies en belangengroepen. Het voorstel van ruimtelijke visie zal samen met de 
adviezen de basis vormen voor de besluitvorming door de Vlaamse regering over de verschillende 

uitvoeringsacties. 
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gehouden met de natuurwaarden in of in de omgeving van het gebied. Delen 
van deze recreatiegebieden kunnen omwille van de aanwezigheid van 
natuurwaarden gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied. Binnen 
deze zones zijn de functies recreatie en natuur nevengeschikt. 

o Het Warandepark thv Tervuren valt binnen “Samenhangende bos- en 
parkcomplexen te behouden en versterken als structuurbepalende natuur- 
en/of Landschapselementen”. Deze zones  moeten in samenhang met hun 
cultuurhistorische en landschappelijke context en de omgevende waardevolle 
landschappen behouden blijven. Binnen deze bos- en parkgebieden kunnen 
meerdere functies nevengeschikt (natuur, bos, landbouw, recreatie…) zijn. Het 
recreatief medegebruik wordt gedifferentieerd of gezoneerd i.f.v. de 
ecologische kwetsbaarheid van deze zones. 

o De dorpskern van Tervuren en het Warandepark behoren tot een aantal 
kastelen en hun bijhorende parken en relicten van historische boscomplexen 
en zijn belangrijke te vrijwaren elementen van het onroerend erfgoed op het 
Brabants plateau en in de valleien van Laan en Dijle. In voorkomend geval 
moeten de bestaande landbouwactiviteiten mogelijk blijven binnen de 
historische structuren. Daarnaast is er ruimte voor verbreding, heroriëntatie of 
herbestemming bv. in functie van cultuurtoerisme en -recreatie op maat van en 
met respect voor de erfgoedwaarde van het gebied. De karakteristieke, 
historische nederzettingen, de architecturale eigenheid van het aanwezige 
bouwkundig erfgoed in het omgevende landbouwlandschap moeten hun 
identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de dorpen als kleinschalige 
toeristische elementen kan versterkt worden. 

 
20.3.2 Beschrijving op mesoschaal 

De beschrijving van het landschap op mesoschaal is gebaseerd op de landschapsatlas 
(figuur 20.5 en 20.5). 
 
• Ankerplaatsen (figuur 20.5) 
Binnen het plangebied zijn de volgende ankerplaatsen gelegen: 
 
Tabel 20.5 Ankerplaatsen binnen het plangebied 

Code Naam 

A20006 Maaibeek ten westen van Grimbergen 

A20038 Dorpskern Tervuren en Warandepark 

A20037 Zoniënwoud N.O., Kapucijnenbos, Bos van Marnix en Arboretum van Tervuren  

 
• Maalbeek ten westen van Grimbergen (A20006) 
Het beekdal van de Maalbeek herbergt interessante bos- en weidevegetaties. Het 
beschouwde deel van de Maalbeek is gelegen tussen  Meise en Vilvoorde. De 
landschappelijk meest waardevolle delen die resten van de Maalbeekvallei zijn deze ten 
westen en ten noordoosten van de kern van Grimbergen.   
 
Opmerkingen: 
De toren van de abdijkerk is een landschappelijke baken, die tot in de wijde omgeving 
zichtbaar is. In het gebied liggen een aantal geïsoleerde groeten hoeves. 
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• Dorpskern Tervuren en Warandepark (A20038) 
Het park van Tervuren heeft gezien zijn schaal en ontwerpkwaliteit een hoge 
esthetische waarde. Tervuren vormt samen met het Kapucijnenbos het brongebied van 
de Voer. Het omschreven gebied strekt zich uit vanaf de Tervurenlaan tot de Voervallei 
ter hoogte van de dorpskern van Vossem. Het centrum van Tervuren heeft dankzij haar 
rijk historisch verleden een aantal prachtige historische gebouwen 
 
• Zoniënwoud N.O., Kapucijnenbos, Bos van Marnix en Arboretum van Tervuren 

(A20037) 
Een groot uitgestrekt bos met hoge eeuwenoude beuken en eiken. In 1843 werd het 
woud staatseigendom. Het geografisch, sommige gedeelten van het Zoniënwoud en van 
het domein de Marnix hebben een grote dendrologische en floristische waarde. 
 
• Lijnrelicten (figuur 20.5) 
Binnen het plangebied zijn de volgende lijnrelicten gelegen: 
 
Tabel 20.6 Lijnrelicten 

Code Naam 

L20048 Rest van holle weg 

L12003 Willebroekse Vaart 

L12004 Zenne 

L20036 Keulense weg te Sterrebeek 

L20035 Konijnestraat 

L20032 Oude spoorweg tracé Brussel-Tervuren 

 
• Puntrelicten (figuur 20.5) 
Binnen het plangebied zijn de volgende puntrelicten gelegen: 
 
Tabel 20.7 Puntrelicten 

Code Naam Code Naam 

P20530 Boom P20632 WaM 

P20532 Sint-Amanduskerk P20633 Sint-Lambertuskerk 

P20615 Sint-Janskerk P20634 Pastorij 

P20619 Sint-Hubertuskapel P20638 Sint-Gertrudiskerk 

P20623 Kasteel de Grunne P20639 Kasteel van Beaulieu 

P20624 Hoeve De Kan P20642 Duivelmolen 

P20625 Sint-Pieterskerk P20643 Kastanjeboom 

P20626 Kasteel Ter Meren P20644 Stockmansmolen 

P20627 Sint-Pancratiuskerk P20645 Sint-Catharinakerk 

P20628 Kasteel van Sterrebeek P20646 Vml huis van Boisschot 

P20629 Kasteel de Burbure P20647 Mariadalkasteel 

P20630 Hof Ten Kleinenberg P20653 Hof ter Heide 

P20631 Sint-Pancratiuskerk P20977 Sint-Henderikkapel 

  P20980 O.L.V.hospitaal 
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• Beschermde landschappen, dorps- en stadsgezichten en monumenten (figuur 20.6) 
Binnen het plangebied zijn de volgende beschermde gebieden en monumenten 
gelegen: 
 
Tabel 20.8 Beschermde landschappen, dorps- en stads gezichten en monumenten 

Dossiernummer Naam Code(*) 

DB000451 PASTORIE EN PARK JOURDAIN LAND 

DB000264 SINT-JANSKERK EN OMGEVING LAND 

DB000307 VRIJHEIDSBOOM LAND 

DB000496 PARK VAN TERVUREN MET OMGEVING LAND 

DB000603 PASTORIE MET TUIN DORP 

DB000456 DOMEIN 'DRIE FONTEINEN' LAND 

DB000698 MONNIKHOF EN OMGEVING STAD 

DB000267 SINT-LAMBERTUSKERK EN OMGEVING LAND 

DB000319 KASTANJEBOOM IN HET GEMEENTEPARK LAND 

DB000331 KASTEEL VAN STERREBEEK EN OMGEVING LAND 

DB000401 DOMEIN TER MEEREN LAND 

DB000708 HOF TEN KLEINENBERG MET OMGEVING DORP 

DB000742 HUIS VAN BOISSCHOT EN OMGEVING DORP 

DB002084 MEISJESKOSTSCHOOL "LES PEUPLIERS" STAD 

DB000337 ZONIENWOUD EN KAPUCIJNENBOS LAND 

DB000685 DE BURBURE EN SINT-PIETERSPLEIN DORP 

DB002109 ZGN. ABTSHERBERGE MET TUIN STAD 

(*) LAND: Beschermd landschap 

     DORP: Beschermd dorpsgezicht 

     STAD: Beschermd stadsgezicht 

     MONU: Beschermd monument 

 
20.3.3 Inventaris Bouwkundig Erfgoed en Archeologische Inventaris 

• Inventaris bouwkundig erfgoed 
Gegevens betreffende het aanwezige bouwkundig erfgoed zijn opgezocht en 
weergegeven in figuur 20.7. 
 
Tabel 20.9 Inventaris Bouwkundig erfgoed 

Code 
Omschrijving en adres 

75336 Neoclassicistisch herenhuis Oudze Mechelsestraat 6 Grimbergen 

75331 Nieuwe begraafplaats Jozef de Vleminckstraat zonder nummer Grimbergen 

75338 Vrijstaand landhuis Oude Mechelsestraat 165 Grimbergen 

209214 Dorpswoning uit het interbellum Oscar de Burburelaan 181 Kraainem 

208916 Groep woningen uit de 19de eeuw Jozef Van Hovestraat 11 Kraainem 

208916 Groep woningen uit de 19de eeuw Jozef Van Hovestraat 17 Kraainem 

208916 Groep woningen uit de 19de eeuw Jozef Van Hovestraat 9 Kraainem 

208916 Groep woningen uit de 19de eeuw Jozef Van Hovestraat 19 Kraainem 

208916 Groep woningen uit de 19de eeuw Jozef Van Hovestraat 21 Kraainem 

208916 Groep woningen uit de 19de eeuw Jozef Van Hovestraat 13 Kraainem 
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208916 Groep woningen uit de 19de eeuw Jozef Van Hovestraat 15 Kraainem 

208794 Halfopen modernistische woning Steenweg op Brussel 327 Kraainem 

208789 Neoclassicistische burgerwoning Oscar de Burburelaan 185 Kraainem 

208788 Neotraditioneel getinte woning Oscar de Burburelaan 179 Kraainem 

209213 Twee breedhuizen in spiegelbeeldschema Oscar de Burburelaan 177 Kraainem 

209213 Twee breedhuizen in spiegelbeeldschema Oscar de Burburelaan 175 Kraainem 

77569 "Margapaviljoen" Kerktorenstraat 31 Machelen 

77596 Banmolen "De Cleyne Molen" Watermolenstraat 44 Machelen 

77580 Dorpswoning Lostraat 11 Machelen 

77565 Groot hoekpand Ferdinand Campinestraat 80 Machelen 

77618 Hoekpand Rampelbergstraat 38 Machelen 

77603 Hoekpand Buda Steenweg 46 Machelen 

77597 Hoeve "De Cleyne Molen" Watermolenstraat 99A Machelen 

77597 Hoeve "De Cleyne Molen" Watermolenstraat 99B Machelen 

77598 Industrieel complex Woluwelaan 30 Machelen 

77629 Kasteel "Beaulieu" Woluwelaan 100 Machelen 

77627 Kasteel "Pellenberg" (voormalig) Vilvoordelaan 43 Machelen 

77585 Neoclassicistische woning Oude Haachtsesteenweg 80 Machelen 

77581 Neoclassicistische woning Lostraat 15 Machelen 

77579 Onderpastorie (voormalige) Lostraat 6 Machelen 

77587 Sint-Jozefsrusthuis (voormalig) Oude Haachtsesteenweg 125 Machelen 

77584 Woning van 185(?)6 Oude Haachtsesteenweg 78 Machelen 

42778 "Het Nieuwe Huis", 1926 Albertlaan 1 Tervuren 

70409 "Boerenpaard", bronzen beeld Heldenplein zonder nummer Vilvoorde 

70470 "De Vuist", kunstwerk van Rik   Poot Luchthavenlaan zonder nummer Vilvoorde 

70570 "Hanssenspark" Parkstraat zonder nummer Vilvoorde 

70440 "Kijk Uit" Lange Molensstraat 58 Vilvoorde 

70440 "Kijk Uit" Lange Molensstraat 60 Vilvoorde 

70528 "Stratford Lodge" Stationlei 66 Vilvoorde 

70530 Anker (straatmuseum) Stationplein zonder nummer Vilvoorde 

70623 Art nouveaugetint enkelhuis Koningslosteenweg 4 Vilvoorde 

70523 Art nouveaugetint enkelhuis Stationlei 31 Vilvoorde 

70524 Bedrijfsgebouw Stationlei 35-45 Vilvoorde 

70571 Bedrijfsgebouw Parkstraat 1 Vilvoorde 

70556 Burgerhuis Xavier Buissetstraat 60 Vilvoorde 

70529 Burgerhuis Stationlei 73 Vilvoorde 

70527 Burgerhuizen Stationlei 65 Vilvoorde 

70527 Burgerhuizen Stationlei 69 Vilvoorde 

70574 Dekanale kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop Portaelsplein zonder nummer 

Vilvoorde 

70578 Domein "Drie Fonteinen" Koningslosteenweg 61 Vilvoorde 

70573 Excenterpers (straatmuseum) Parkstraat zonder nummer Vilvoorde 

70506 Gegroepeerde rijhuizen Schaarbeeklei 6 Vilvoorde 
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70506 Gegroepeerde rijhuizen Schaarbeeklei 4 Vilvoorde 

70506 Gegroepeerde rijhuizen Schaarbeeklei 10 Vilvoorde 

70506 Gegroepeerde rijhuizen Schaarbeeklei 8 Vilvoorde 

70442 Kantfabriek "Legrand" (voormalige) Leopoldstraat 27 Vilvoorde 

70420 Koppel molenstenen van 1643 (straatmuseum) Jean Baptiste NowÚlei zonder nummer 

Vilvoorde 

70540 Middenschool van het Gemeenschapsonderwijs Van Helmontstraat 6 Vilvoorde 

70505 Monumentaal hoekpand Schaarbeeklei 2 Vilvoorde 

70555 Neoclassicistisch burgerhuis Xavier Buissetstraat 58 Vilvoorde 

70558 Neoclassicistisch burgerhuis Xavier Buissetstraat 66 Vilvoorde 

70557 Neogotisch ge´nspireerde enkelhuizen Xavier Buissetstraat 62 Vilvoorde 

70557 Neogotisch ge´nspireerde enkelhuizen Xavier Buissetstraat 64 Vilvoorde 

70618 Neotraditionele groepsbebouwing Brusselsesteenweg 63 Vilvoorde 

70538 Onze-Lieve-Vrouwegasthuis (voormalig) Vaartstraat 42 Vilvoorde 

70421 Pastorie Onze-Lieve-Vrouw van Goede Hoop Jean Baptiste NowÚlei 15 Vilvoorde 

40765 Reeks rijhuizen Heldenplein 18 Vilvoorde 

40765 Reeks rijhuizen Heldenplein 20 Vilvoorde 

70625 Rijwoning, eigen woning van architect Paul Doms David Teniersstraat 21 Vilvoorde 

70410 School "Klavertje Vier" Heldenplein 17A Vilvoorde 

70531 Station in neo-Vlaamse-renaissancestijl Stationplein 9 Vilvoorde 

40766 Vier woningen Koepoortstraat 7 Vilvoorde 

40766 Vier woningen Koepoortstraat 3 Vilvoorde 

40766 Vier woningen Koepoortstraat 5 Vilvoorde 

70441 Woning met achterhuis Lange Molensstraat 62 Vilvoorde 

70441 Woning met achterhuis Lange Molensstraat 64 Vilvoorde 

70526 Woning naar ontwerp van architect Roger De Winter Stationlei 54 Vilvoorde 

70572 Woning van 1935 Parkstraat 37 Vilvoorde 

70554 Woning, dubbelhuis Witherenstraat 32 Vilvoorde 

70554 Woning, dubbelhuis Witherenstraat 30 Vilvoorde 

70525 Woning, enkelhuis Stationlei 53 Vilvoorde 

70443 Woningen in spiegelbeeld Leopoldstraat 40 Vilvoorde 

70443 Woningen in spiegelbeeld Leopoldstraat 42 Vilvoorde 

40863 Boerenhuis Jan Baptist De Keyzerstraat 181 Wezembeek-Oppem 

40897 Boerenhuis Michielsstraat 9 Zaventem 

40898 Gebouw breuksteen Michielsstraat 13 Zaventem 

40898 Gebouw breuksteen Michielsstraat 11 Zaventem 

40879 Gebouw, watermolen Hector Henneaulaan 164 Zaventem 

40874 Kapel Onze-Lieve-Vrouw van Bijstand Michielsstraat zonder nummer Zaventem 

40877 Tweeverdiepingshuis Hector Henneaulaan 136 Zaventem 

40878 Woning, eertijds "Hof ter Beke" Hector Henneaulaan 160 Zaventem 

40878 Woning, eertijds "Hof ter Beke" Hector Henneaulaan 162 Zaventem 
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20.3.4 Inventaris historische tuinen en parken 

• Domein Drie Fonteinen in Vilvoorde 
• Hassenspark in Vilvoorde 
• Kasteel Beaulieu in Machelen 
• Park Feldheim in Zaventem 
• Centrumpark in Zaventem 
• Ter Brugge in Zaventem 
• Kasteel van Wezembeek – de Burbure in Wezembeek-Oppem 
• Park Jourdain in Kraainem. 
 

20.3.5 Beschrijving van aanwezige erfgoedzones in het Brussels hoofdstedelijk gewest 

Dit is de opsomming van de vrijwaringszones rond monumenten, gehelen en 
beschermde landschappen.  
• Ter hoogte van de Dikke Beukenlaan bevindt zich de vrijwaringszone rond het 

beschermd landschap “Parc Titeca” (2283-0019-0); 
• Is Sint LambrechtsWoluwe bevindt zich de vrijwaringszone rond het beschermd 

landschap “Weiden rond hof ter musschen” (2278-0026-0) 
 
Volgende monumenten en beschermde landschappen hebben geen vrijwaringszone, 
maar liggen binnen 200m van de tracés 
• Ter hoogte van het J. Palfynlaan bevindt zich het beschermd landschap ”J. 

Palfynsquare” (2043-0813/0); 
• Is Sint LambrechtsWoluwe bevindt zich het beschermd landschap “Vellemolenweg” 

(2278-0019-0) 
• Is Sint LambrechtsWoluwe bevindt zich het beschermd landschap “Park van het 

Maloukasteel” (2278-0017-0) 
• Is Sint LambrechtsWoluwe bevindt zich het beschermd landschap “Park “de 

Bronnen” en eigendom Solvay” (2278-0047-0) 
• Is Sint LambrechtsWoluwe bevindt zich het beschermd landschap “’t Hof van 

Brussel” (2278-0011-0) 
 

20.3.6 Beschrijving van archeologische sites 

Gegevens betreffende de archeologische kennis in het gebied werden opgezocht in de 
Centrale Archeologische Inventaris (CAI) en zijn weergegeven in figuur 20.8. 
 
De beschrijving van de sites die vlakbij de nieuwe tracés en tramhaltes liggen, of die 
doorsneden worden door de tramlijn staat mee vermeld bij de effectbepaling- en 
beoordeling (zie paragraaf 20.6.4). 
 

20.4 Methodologie effectvoorspelling 

Om de effecten op het landschap te kunnen beoordelen wordt het gepland initiatief op 
macro-, meso- en microschaal beoordeeld. De effecten worden kwalitatief beschreven 
en beoordeeld op basis van een expertenbeoordeling. Binnen een plan-MER zijn 
voornamelijk het macro- en mesoniveau relevant. 
 
De beoordeling gebeurt aan de hand van de volgende zes criteria. Deze indeling in zes 
criteria betekent echter zeker niet dat deze aspecten los van elkaar staan. 



 
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 495 - 23 augustus 2013 

 

 
20.4.1 Landschapsstructuur en landschapselementen 

Met landschapsstructuur wordt verwezen naar de opbouw van het landschap. Zij is het 
gevolg van de samenhang en wisselwerking tussen cultuurhistorische, ecologische en 
fysisch-geomorfologische processen. Omdat elementen onderdelen zijn van structuren, 
heeft het toevoegen of verwijderen van (samenhangende) elementen (bv. 
groenelementen in beekvalleien) ook gevolgen voor de structuren in het landschap. 
Naargelang het schaalniveau kunnen deze structuren een regionale of lokale betekenis 
hebben. 
 
De tramlijn vormt een nieuwe (lijninfra)structuur en impliceert bijgevolg enige structuur 
en relatiewijziging. Nieuwe infrastructuren (wegen, leidingen) in het landschap hebben 
enerzijds een verbindende functie tussen plaatsen en omliggende ruimten. Door het 
voorkomen van flankerende bermen en/of bufferstroken hebben ze bv. vaak een 
ecologische verbindingsfunctie. Anderzijds kunnen nieuwe infrastructuren ook 
aanleiding geven tot een functionele versnippering van het landschap door bv. 
doorsnijding van beekvalleien of versnippering van open ruimten. Er is sprake van een 
functionele versnippering als de functionele relaties tussen bepaalde 
landschapsstructuren worden verminderd of afgebroken. 
 
Er zal worden onderzocht in welke mate de tramlijn aansluit bij zijn omgeving dan wel 
hiervan geïsoleerd is en hierdoor mogelijk de omringende structuren in waarde laat 
verminderen. 
 

20.4.2 Landschapsbeeld en -beleving 

De landschapsbeleving betreft de manier waarop de waarnemer, vanuit zijn specifieke 
situatie, het landschap zal beleven. Hiermee komen het waarnemersstandpunt, de duur 
van de waarneming en de subjectieve hinderaspecten op de voorgrond. 
 
De visuele impact van de tramlijn is sterk afhankelijk van de ligging t.o.v. bestaande 
structuren en de aanwezigheid van bovenleidingen. De zichtbaarheid van de geplande 
tramlijn vanuit de omgeving wordt gekarteerd, rekening houdend met reliëf, filterende 
landschapselementen (zoals aanwezige en/of te voorziene groenschermen)…Op 
planniveau komt het er op aan om na te gaan welke perceptieve kenmerken mogelijk 
worden bedreigd door de aanleg van de tramlijn. De focus ligt hierbij zowel op de 
aanwezigheid en begrenzing van open ruimten en beekvalleien als op de zichtbaarheid 
van beelddragers. 
 

20.4.3 Cultuurhistorische en erfgoedwaarden 

De verschillende alternatieven kunnen beslag leggen of een impact hebben op 
ruimten/gebouwen die als cultuurhistorisch waardevol beschouwd worden, opgenomen 
zijn in de landschapsatlas of als wettelijk beschermd gebied zijn aangeduid. 
Erfgoedelementen kunnen zo verloren gaan of kunnen hun landschappelijke context 
verliezen. 
 
Veel erfgoedwaarden maken deel uit van ensembles (dorpskernen, 
ontginningsstructuren…). Om het effect op die waarden te voorspellen en beoordelen, is 
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het noodzakelijk om de ensembles goed in beeld te brengen en de relaties die bestaan 
te herkennen. 
 
Om de significantie van de effecten te bepalen wordt behalve de graad van degradatie 
(vernieling, aantasting, beïnvloeding ensemble en contextwaarde) ook de waarde of de 
potentiële aanwezigheid van het erfgoed in de mate van het mogelijke ingeschat. 
Belangrijke criteria zijn hierbij de graad van bescherming, de ouderdom, de gaafheid en 
staat van het erfgoed, de zeldzaamheid en de ensemblewaarde. 
 

20.4.4 Archeologische waarden 

De aanleg van de tramlijn kan, net als bij de cultuurhistorische erfgoedwaarden, 
aantasting veroorzaken van zowel bekend als van potentieel aanwezige archeologische 
waarden.  
 
De centraal Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende 
archeologische vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch 
erfgoed dat voor ons verborgen zit in de ondergrond is het onmogelijk om enkel op basis 
van de CAI uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. 
De aan –of afwezigheid van archeologische sporen dient met verder onderzoek 
vastgesteld te worden.  
 
In deze fase van het onderzoek maken we een onderscheid tussen de archeologische 
vondsten, waarbij we vertrekken vanuit gegevensonderzoek en de beschrijving in de 
gebeurtenissen.  
 
Zodoende gaan we kijken in hoever de grond reeds historisch is gebruikt voor 
infrastructuurwerken, bouwwerken en kunnen we het terrein verder ontleden en de 
mogelijk ongeroerde grond isoleren, waard de kans op archeologische vondsten groter 
is. 
 
De aanleg van de kabeltracés, werfwegen, werkplatformen en de funderingszones 
noodzaken bodemverstorende activiteiten die een impact zullen hebben op het 
aanwezige bodemarchief. Deze zullen een fysieke aantasting van archeologische 
waarden hebben. De bodem in deze zones kan samengedrukt raken door de 
uitgevoerde activiteiten en bijgevolg het bodemarchief aantasten. Dit wordt verder 
onderzocht in de project-MER. 
 

20.4.5 Quotering 

De quotering van bovenstaande effecten gebeurt volgens een schaal met 7 gradaties 
(negatief, geen effect en positief). De scores kunnen niet worden opgeteld en dienen 
samen met de beschrijving van de effecten te worden gelezen. Effecten op macroschaal 
hebben een hoger gewicht dan effecten op mesoschaal, die op zich zwaarder wegen 
dan effecten op microschaal. 
 
Gezien de tramlijn globaal op maaiveldniveau wordt gerealiseerd en waar mogelijk 
gebundeld wordt met bestaand lijninfrastructuur, zal de landschappelijke impact ervan in 
bepaalde zones beperkt blijven. Binnen andere zones kan de impact echter groter zijn 
door bv. aantasting van erfgoedelementen of versnippering van landschappelijk 
belangrijke zones door de aanleg van de tramlijn. Waar noodzakelijk zal per alternatief 
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en per effect dan ook een afbakening van de tramlijn in zones worden gemaakt. Per 
zone krijgt het desbetreffende effect een bepaalde quotering. Door een overlay te 
maken van alle verschillende zones zal zo per alternatief een zoneringskaart ontstaan. 
 

20.5 Beoordelingskader 

Om de effecten te kunnen beoordelen, wordt er een beschrijving gegeven van de 
effecten op de vier effectgroepen (zie paragraaf 20.4). Deze effecten zijn vergeleken ten 
opzichte van de autonome ontwikkeling. De kwalitatieve beoordeling voor positieve dan 
wel negatieve effecten voor de verschillende effectgroepen gebeurt als volgt: 
 

20.5.1 Landschapsstructuur en landschapselementen 

+3 wanneer waardevolle structuren of relaties worden in hun globaliteit worden 
hersteld of opgewaardeerd 

+2 wanneer waardevolle structuren of relaties lokaal worden hersteld of opgewaar-
deerd of wanneer minder waardevolle structuren of relaties in hun globaliteit 
worden hersteld of opgewaardeerd 

+1 wanneer de landschapsstructuur of de relaties lokaal worden hersteld; 
0 geen wezenlijke verandering van de samenhang of landschapsvormende 

processen 
-1 wanneer de landschapsstructuur of relaties lokaal worden verstoord, of 

versnipperd of wanneer reeds aangetaste structuren of relaties globaal worden 
verstoord 

-2 wanneer waardevolle structuren of relaties een beperkte verstoring ondergaan 
of wanneer reeds aangetaste structuren of relaties sterk worden verstoord 

-3 wanneer waardevolle structuren of relaties worden verstoord of versnipperd 
 
Dit beoordelingskader werd aangepast tov de kennisgeving, omdat in  het studiegebied 
veel stedelijke structuren worden aangedaan, en deze beoordeling performanter is voor 
de combinatie van stedelijke en open ruimte structuren. 
 

20.5.2 Landschapsbeeld en –beleving 

+3 wanneer op meerdere plaatsen in het studiegebied positieve beelddragers 
/belevingsaspecten worden toegevoegd of negatieve 
beelddragers/belevingsaspecten worden verwijderd 

+2 wanneer positieve beelddragers/belevingsaspecten worden toegevoegd of 
negatieve beelddragers/belevingsaspecten worden verwijderd 

+1 wanneer positieve beelddragers/belevingsaspecten worden beschermd of 
versterkt of negatieve beelddragers/belevingsaspecten worden afgezwakt 

0 geen wezenlijke verandering van het landschapsbeeld 
-1 wanneer positieve beelddragers/belevingsaspecten worden verzwakt of 

negatieve beelddragers/belevingsaspecten versterkt (bijvoorbeeld behoud van 
storende bebouwing of een open doorkijk dichtgroeit) 

-2 wanneer positieve beelddragers/belevingsaspecten worden tenietgedaan 
(bijvoorbeeld verwijderen van kenmerkende randbegroeiingselementen) 

-3 wanneer er negatieve beelddragers/belevingsaspecten worden toegevoegd 
 



 
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 498 - 23 augustus 2013 

 

20.5.3 Cultuurhistorische en erfgoedwaarden:  

+3  wanneer in het volledige studiegebied de cultuurhistorische en erfgoedwaarden 
hersteld worden;  

+2 wanneer lokaal cultuurhistorische en erfgoedwaarden worden hersteld; 
+1 wanneer de cultuurhistorische en erfgoedwaarden beter in het landschap 

zichtbaar gemaakt worden; 
0 geen wezenlijke verandering van de cultuurhistorische en erfgoed waarden; 
-1 wanneer de cultuurhistorische en erfgoedwaarden minder zichtbaar in het 

landschap worden;  
-2 wanneer lokaal cultuurhistorische en erfgoedwaarden verdwijnen uit het 

landschap;  
-3 wanneer de cultuurhistorische en erfgoedwaarden volledig verdwijnen uit het 

landschap. 
 

20.5.4 Archeologische waarden: 

0 geen wezenlijke verandering van de toestand van de archeologische sites; 
-1 wanneer de mogelijkheid bestaat dat waardevolle archeologische sites worden 

vernietigd of aangetast; 
-2 wanneer waardevolle archeologische sites gedeeltelijk worden vernietigd of 

aangetast; 
-3 wanneer waardevolle archeologische sites volledig vernietigd of aangetast 

worden. 
 
Het beoordelingskader voor het criterium ‘archeologische waarden’ omvat enkel 
neutrale en negatieve beoordelingen. Volgens RWO is immers bij een aantasting van de 
archeologische waarden het effect steeds negatief. “Zelfs bij een opgraving waarbij de 
archeologische resten worden geregistreerd en omgezet in een papieren archief gaat er 
een deel van de informatie verloren vermits er op het terrein altijd keuzes gemaakt 
moeten worden”.   
”. 
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20.6 Effectbepaling- en beoordeling 

20.6.1 Landschapsstructuur en landschapselementen 

Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 20.10 Landschapsstructuur en landschapselemen ten tracés 

 

Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord-
ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

A: Brussel Noord tot Heizel 

A1 De Dikke Beukenlaan heeft voldoende gabarit om een tram in 

eigen bedding te integreren. Dit kan mogelijk gebeuren ten koste 

van de aanwezige bomen en groene zones. Dan zet de tram zijn 

route door over de Romeinse steenweg. Momenteel loopt de 

tramlijn door een residentiele wijk, waar geen bestaande tramlijn 

aanwezig is. De extra lijn zal de huidig, vrij open structuur licht 

wijzigen. Ter hoogte van de Modelwijk loopt de tram deels door 

de omringende groene zone, maar die is als enkel groene 

randzone niet kwalitatief waardoor het effect verwaarloosbaar is. 

De Houba De Strooperlaan en de Keizerin Charlottelaan zijn 

voldoende breed om in het centrale deel een nieuwe tramlijn toe 

te laten tot de Heizel. Echter zullen de aanwezige bomen 

hierdoor verdwijnen, wat als weinig negatief wordt beoordeeld 

voor de landschapselementen. 

-1 

 
Houba de Strooperlaan 

Bij variant a zullen, net zoals bij het 

deeltracé, mogelijk de aanwezige bomen 

verdwijnen, wat het effect op de 

landschapselementen niet vermindert. 

 

streven naar maximaal 

behoud van stedelijk 

groen in het ontwerp 

-1 
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord-
ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

A2 Tot Heimbosch volgt de tramlijn hetzelfde tracé als A1. Dan zet 

de tram zijn route door over de Dikke Beukenlaan, 

waar.momenteel ook geen tramspoor aanwezig is, zodat de 

structuur van deze woonwijk ook zal wijzigen. De extra lijn zal de 

huidig, vrij open structuur lichtelijk wijzigen. De tram rijdt ten 

zuiden van de Modelwijk door een open ruimte die een 

bufferzone vormt tussen de weg en de woonwijk. De Dikke 

Beuklaan vormt momenteel ook al een structurele grens, zodat 

de extra infrastructuur van de tramlijn maar weinig storend werkt 

op deze stadsstructuur. Verder rijdt de tram langs de Generaal 

de Ceunincklaan ten noorden en deels over het plein Jan Palfyn. 

Dit is een open ruimte tussen de bebouwde zones. Daar waar 

het groene parkje/speelzone met bomen nu als rustgevende 

zone los van zijn bebouwde omgeving ligt, zal de tram met zijn 

bovengrondse leidingen heel de microstructuur van open ruimte 

in de stad verstoren. Dit wordt als storend ervaren voor de 

stadsstructuur. Verder zal de tramlijn noordwaarts afslaan en via 

de Houba de Strooperlaan en de Keizerin Charlottelaan richting 

Heizel rijden. De hinder die het Jan Palfyn plein zal ondervinden 

door de tram is in die mate dat dit alternatief als relevant negatief 

wordt beoordeeld voor de stadsstructuur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

-2 

 
Dikke Beukenlaan 

 
Gen. De Ceunincklaan 
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord-
ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

B: Heizel - VTM 

B1 Dit alternatief vertrekt ter hoogte van de Heizel en gaat over de 

Esplanade, richting Romeinse Steenweg, waar momenteel al 

een structuur aanwezig is van parkings en verkeer, zodat een 

extra infrastructuur van de tramlijn niet storend zal werken. Dit 

tracé zal richting noorden parallel aan de Antwerpenlaan lopen, 

gelijk met de A12, maar door de groene buffer die de 

verkeersaders afschermt van woningen in Strombeek-Bever. 

Deze groene buffer is deels open en deels staan hier bosjes. 

Deze zullen plaats moeten maken voor de nieuwe 

traminfrastructuur, wat als matig negatief wordt beoordeeld. Ter 

hoogte van de Potaerde loopt de tramlijn dwars door de groene 

ruimte tot aan de Grimbergsesteenweg, wat binnen het verhaal 

van een open akker storend is voor de landschapsstructuur en 

op mesoniveau als significant negatief kan beoordeeld worden (-

3).  

De tram steekt de baan over en tussen de woningen door rijdt hij 

langs de sportvelden tot het bedrijventerrein van Strombeek 

Bever. De nieuwe infrastructuur wordt ingeplant op de grens 

tussen het industrieterrein de groene zone achter de woningen 

van de Grimbergsesteenweg en de Haneveldlaan. Door op de 

scheiding van de twee landschapstypologieën te lopen zal hij 

niet storend werken op de landschapsstructuur. Verder richting 

Medialaan zal het tramtracé in de groene zone naast de R0 

lopen, momenteel een groene buffer tussen de woonwijk en de 

snelweg. De tramlijn zal een deel van de buffer doen verdwijnen 

waardoor mogelijk het bufferend effect naar de verkeersaders 

toe verdwijnt. Algemeen kan geoordeeld worden dat de 

optelsom van effecten een matig negatief effect geeft voor de 

-1 

 
Illustratie 20.1 Landschapsstructuur op mesoniveau B1 

 
Antwerpenlaan 

Variant l 

 

Een verschuiving van de 

traminfrastructuur in de 

groene ruimte langs de 

Grimbergensteenweg tot 

dichter bij woonzone en de 

aanwezige bedrijven, 

eventueel gecombineerd 

met een groene buffer in 

de vorm van een bomenrij 

of struiken langs de 

tramlijn het storend effect 

van de traminfrastructuur 

0 
 

0 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 502 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord-
ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

landschapsstructuur. 

 
Grimbergsesteenweg 

 
R0 

Variant l rijdt door de Reigerslaan, de 

Meeuwenlaan, de Vinkenlaan en spaart 

zo een deel van de groene ruimte rond 

het centrum, waardoor het 

landschapsbeeld niet gestoord wordt,  

Variant m zal door de waardevolle open 

ruimte ten noorden van de R0 rijden, 

waardoor het negatieve effect op de 

omringende landschapsbeeld vergroot. 

door de open ruimten 

verminderen. 

Vanuit de discipline Mens, 

mobiliteit wordt een park & 

ride voorgesteld ter hoogte 

van halte “Ede Tyras”. De 

park&ride zal ingeplant 

worden in de opn ruimte 

langs de Ring in de 

groene buffer die het open 

gebied en de 

achtergelegen 

woonzonesscheidt van de 

verkeersbundel.Men zal 

erop toezien om de 

groene buffer zo veel 

mogelijk te behouden. 
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord-
ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

B2 Dit alternatief vertrekt ter hoogte van de Heizel en gaat over de 

Esplanade, richting Romeinse Steenweg, waar momenteel al 

een structuur aanwezig is van parkings en verkeer, zodat een 

extra infrastructuur van de tramlijn niet storend zal werken. De 

nieuwe tramlijn zal door de St.Annalaan en de Meeuwenlaan 

rijden, waar deels een stedelijk beeld is maar ook deels een 

meer rustig open beeld met een groen karakter, maar het effect 

verwaarloosbaar is (0).  

In de Vinkenstraat, een groene straat met een typisch tuinwijk 

uitstraling zal de tramlijn de huidige structuur bepalen en storen. 

Het huidig beeld en de stedelijke beleving waar wonen met 

groen zeer aanwezig is, zal door de nieuwe traminfrastructuur 

visuele hinder ondervinden en veel bewoners worden 

geconfronteerd met een gewijizgd beeld, wat als relevant 

negatief kan beoordeeld worden (-2).  

Verder richting Medialaan zal het tramtracé in de groene zone 

naast de R0 lopen, momenteel een groene buffer tussen de 

woonwijk en de snelweg. De tramlijn zal een deel van de buffer 

doen verdwijnen waardoor mogelijk het bufferend effect naar de 

verkeersaders toe verdwijnt (-2).  

Algemeen kan geoordeeld worden dat de optelsom van effecten 

een matig negatief effect geeft voor de landschapsstructuur. 

-1 

 
Illustratie 20.2 Landschapsstructuur op mesoniveau B2 

 
Romeinse Steenweg 
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord-
ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

 
St. Annalaan 

 
Vinkenlaan 

 
Klein Hoogveld langs E40, groene zone 

moet mogelijk wijken voor tram 
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord-
ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

Variant m zal door de waardevolle open 

ruimte ten noorden van de R0 rijden, 

waardoor het negatieve effect op de 

omringende landschapsstructuur 

vergroot. 

B3 Voor dit alternatief wordt de bestaande traminfrastructuur rond 

de Heizel gebruikt. Zo zal de tram onder de open ruimte rond de 

Dikke Lindedreef doorlopen. De Warandelaan wordt bereikt via 

de J. De Boulognelaan en de Wannekouterlaan. De structuren 

van deze straten zal wijzigen, maar omdat nu al een stedelijke 

structuur aanwezig is, is het effect hier onbestaand (0)  

Het tracé door de Warandelaan kruist twee maal ingesloten 

open ruimtes. Deze open ruimte zorgen voor een rustpunt 

tussen het stedelijk weefsel van de gemeente, wat door de 

inplanting van de tramlijn met zijn infrastructuur verstoord wordt. 

In het verhaal van een rustige plek in het stedelijk verhaal, zal dit 

zeer storend werken op de landschaps- en stadsstructuur en als 

relevant tot significant negatief beoordeeld worden (-2/-3). 

Verder richting Medialaan zal het tramtracé in de groene zone 

naast de R0 lopen, momenteel een groene buffer tussen de 

woonwijk en de snelweg. De tramlijn zal een deel van de groene 

zone doen verdwijnen waardoor mogelijk het bufferend effect 

naar de verkeersaders toe verdwijnt (-2).  

Algemeen kan gesteld worden dat het effect van dit alternatief 

-2 

 
Illustratie 20.3 Landschapsstructuur op mesoniveau B3 
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord-
ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

matig negatief tot onbestaand is door de wijziging van de 

straten, maar het storend effect ter hoogte van de twee groene 

zones maakt dat het totale alternatief als relevant negatief zal 

beoordeeld worden.  

 
J. Boulognelaan 

 
Wanneskouter 

 
Groene zone thv Warandelaan 

Mogelijk kan de 

traminfrastructuur in de 

twee groene zones op de 

Warandelaan meer 

worden verlegd naar de 

zijkanten van het gebied. 

Verder kan de tramlijn met 

een groene buffer in de 

vorm van een bomenrij of 

struiken langs de tramlijn 

het storend effect van de 

traminfrastructuur door de 

open ruimten 

verminderen. 

 

 

-1 
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord-
ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

Zone waar tram doorrijdt vanaf 

Mercatrostraat 

Variant a, c en d maken gebruik van de 

infrastructuur rond de Heizel en wijzigen 

ook de stedelijke structuur in een 

bebouwde omgeving, waardoor het 

negatieve effect niet wijzigt. 

Variant m zal door de waardevolle open 

ruimte ten noorden van de R0 rijden, 

waardoor het negatieve effect op de 

omringende landschapsstructuur 

vergroot. 
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord-
ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

B4 Ook voor dit alternatief wordt de bestaande traminfrastructuur 

rond de Heizel gebruikt. Zo zal de tram onder de open ruimte 

rond de Dikke Lindedreef doorlopen en tot Wannekouter zal het 

tracé gelijklopend zijn met het alternatef B3, waar het effect als 

onbestaand wordt beoordeeld.  

Dan zal de infrastructuur de Heysellaan volgen maar dan 

doorlopen over de weidse open ruimte tot de Indringingsweg. 

Deze groene ruimte en de het landelijk karakter van de 

Indringingsweg is een aangename afwisseling binnen het 

stedelijke verhaal. Zo zal de traminfrastructuur ook hier storend 

werken op deze landschaps- en stadsstructuur, wat plaatselijk 

relevant negatief, maar in de open ruimte ten zuiden van de 

Aardenbergstraat als significant negatief wordt beoordeeld (-2/-

3). 

De volgende route die de tramlijn zal volgen is de Nieuwe 

Bruynstraat. Het groene karakter van deze baan is te danken 

aan de beplanting die de aanwezige bebouwing en de bedrijven 

afschermt. Het tramtracé zal storend werken op de aanwezige 

structuur, maar owv het reeds stedelijk verhaal achter de groene 

zone, is dit matig negatief in te schatten (-1).  

Algemeen kan gesteld worden dat het effect van dit alternatief 

matig negatief is door de wijziging van de straten, maar het 

storend effect ter hoogte van de groene zone langs de 

Aardebergstraat maakt dat het totale alternatief als relevant 

negatief zal beoordeeld worden. 

-2 

 
Illustratie 20.4 Landschapsstructuur op mesoniveau B4 

 
Groene zone thv Aardebergstraat 

Mogelijk kan de 

traminfrastructuur in de 

groene zone langs de 

Aardebergstraat meer 

worden verlegd naar de 

zijkanten van het gebied 

(achter de woningen). 

Verder kan de tramlijn met 

een groene buffer in de 

vorm van een bomenrij of 

-1 
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Zone waar tram doorrijdt thv Lakenstraat 

 
Zone waar tram doorrijdt thv 

Indringingsstraat 

Variant a, c en d maken gebruik van de 

infrastructuur rond de Heizel en wijzigen 

ook de stedelijke structuur in een 

bebouwde omgeving, waardoor het 

negatieve effect niet wijzigt. 

Variant m zal door de waardevolle open 

ruimte ten noorden van de R0 rijden, 

waardoor het negatieve effect op de 

omringende landschapsstructuur 

vergroot. 

struiken langs de tramlijn 

het storend effect van de 

traminfrastructuur door de 

open ruimte verminderen. 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 510 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord-
ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

B5 Ook voor dit alternatief wordt de bestaande traminfrastructuur 

rond de Heizel gebruikt. Zo zal de tram onder de open ruimte 

rond de Dikke Lindedreef doorlopen en tot De Wand zal het 

tracé gelijklopend zijn met het alternatief B3 en B4. Dan zal de 

traminfrastructuur doorlopen langs de Versaillelaan en de 

Kraatveldstraat tot de Nieuwe Bruynstraat. Deze beide lanen zijn 

heel breed en hebben voldoende ruimte om een nieuw tramtracé 

in te planten. Omdat hier het beeld van infrastructuur en 

verkeerswegen sterk aanwezig is zal hier de nieuwe tramlijn 

weinig storend werken. Momenteel zijn er al bushaltes 

aanwezig. Mogelijk zullen de aanwezige bomen moeten 

verdwijnen, wat matig negatief is voor de structuur en de 

landschapselementen. Het groene karakter van Nieuwe 

Bruynstraat is te danken aan de beplanting die de aanwezige 

bebouwing en de bedrijven afschermt. Het tramtracé zal storend 

werken op de aanwezige structuur, maar owv het reeds stedelijk 

verhaal achter de groene zone, is dit matig negatief in te 

schatten. Algemeen kan gesteld worden dat het effect van dit 

alternatief matig negatief is door de wijziging van de straten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1 

 
Versaillelaan 

Variant a, c en d maken gebruik van de 

infrastructuur rond de Heizel en wijzigen 

ook de stedelijke structuur in een 

bebouwde omgeving, waardoor het 

negatieve effect niet wijzigt. 

 

Streven naar maximaal 

behoud van stedelijk 

groen in de ontwerp 

Mogelijk kan bij de 

inplanting van de 

traminfrastructuur in de 

Versaillelaan en de 

Kraatveldstraat de 

aanwezige bomen 

gespaard worden, 

waardoor het negatief 

effect zal verdwijnen. 
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C.VTM – Station Vilvoorde 

C1 Ter hoogte van de Medialaan, loopt het tramtracé op de grens 

van de laan en het domein van de drie fonteinen. De tram wordt 

ingeplant thv de verkeersweg, waardoor de structuur van de 

groene zone in het zuiden niet gehinderd wordt. De tramlijn zal 

parallel met de Beneluxlaan lopen, deels door de open ruimte in 

het zuiden, waardoor een deel van de aanwezige bomen zal 

verdwijnen, wat matig negatief is naar landschapselementen toe. 

Ter hoogte van de Rubenslaan zal de tramlijn invoegen op de 

verkeersinfrastructuur die via de brug de Willebroekse Vaart 

oversteken. De tramlijn volgt de huidige infrastructuurbundel en 

de Stationslei tot aan het station van Vilvoorde. Algemeen kan 

gesteld worden dat dit alternatief zeer beperkt effect heeft op de 

stadsstructuur, enkel bij het doorkruisen van de groene open 

ruimte ten zuiden van de Beneluxlaan, zal de tramlijn beperkte 

hinder veroorzaken op de landschapselementen. 

-1 

 
Medialaan, zicht naar zuiden 

 
Beneluxlaan zicht naar noorden 

Variant l doorkruist de rustige (tuin)wijk 

ten noorden van de drie fonteinen, wat 

het negatief effect zal verhogen. 

 

Indien de infrastructuur 

van de tramlijn langs de 

Beneluxlaan zo dicht 

mogelijk bij de baan kan 

ingeplant worden, kan 

men de groene zone en 

zijn bomen sparen. . 

0 
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C2 Dit alternatief loopt over de Medialaan die tussen de woningen 

en de bedrijven doorloopt en spaart zo de open ruimte van de 

drie fonteinen. Anderzijds stoort de nieuwe traminfrastructuur het 

rustige en groene karakter van de tuinwijk. Hoewel de tramlijn 

langs de buitenzijde van de wijk loopt, zal het storend werken in 

de stadstructuur, die groen aan woningen koppelt, wat als 

relevant negatief wordt beoordeeld. Het oostelijk deel van de 

tramlijn zal parallel met de Beneluxlaan lopen, deels door de 

open ruimte in het zuiden, waardoor een deel van de aanwezige 

bomen zal verdwijnen, wat matig negatief is naar 

landschapselementen toe. Ter hoogte van de Rubenslaan zal de 

tramlijn invoegen op de verkeersinfrastructuur die via de brug de 

Willebroekse Vaart oversteken. De tramlijn volgt de huidige 

infrastructuurbundel en de Stationslei tot aan het station van 

Vilvoorde. Algemeen kan gesteld worden dat dit alternatief een 

relevant negatief effect heeft op de stadsstructuur, zowel door 

het doorsnijden van de groene open ruimte ten zuiden van de 

Beneluxlaan als door het doorkruisen van de woonwijk. 

-1/-2 

 
Belgiëlaan 

Variant l doorkruist de rustige (tuin)wijk 

ten noorden van de drie fonteinen, wat 

het negatief effect zal verhogen. 

Variant b loopt door de Medialaan ten 

zuiden van de bedrijven en komt op de 

grens met de open ruimte, wat het 

negatieve effect niet zal verminderen. 

Indien de infrastructuur 

van de tramlijn langs de 

Beneluxlaan zo dicht 

mogelijk bij de baan kan 

ingeplant worden, kan 

men de groene zone en 

zijn bomen sparen.  

-1 

C3 Dit alternatief loopt over de Albert I laan, en de traminfrastructuur 

wordt ingeplant in de groene zone naast de baan. Deze groene 

strook vormt de grens tussen de woonwijk en het 

bedrijventerrein en de grote uitgestrekte gordel die Grimbergen 

afschermt van de stad. Omdat het hier enkel een grenszone is, 

zal dit geen effect hebben op de landschapsstructuur. De nieuwe 

traminfrastructuur loopt door de rustige tuinwijk en verstoort het 

groene karakter van deze wijk. Dit zal het hinderend werken op 

de stadstructuur, die groen aan de woningen koppelt, wat als 

relevant negatief wordt beoordeeld. Het oostelijk deel van de 

tramlijn sluit aan op de Rubensstraat. Ter hoogte van de 

-1/-2 

 
Zicht richting Grimbergen thv Albert I 

laan 
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Rubenslaan/Vuurkruisenlaan zal de tramlijn invoegen op de 

verkeersinfrastructuur die via de brug de Willebroekse Vaart zal 

oversteken. De tramlijn volgt de huidige infrastructuurbundel en 

de Stationslei tot aan het station van Vilvoorde. Algemeen kan 

gesteld worden dat dit alternatief een relevant negatief effect 

heeft op de stadsstructuur, vooral door het doorkruisen van de 

woonwijk. 
 

Vlierkensstraat 

 

D – Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Hier zal de tramlijn tijdelijk ondergronds onder de CAT site 

doorlopen. Verder zal het alternatief afbuigen en naast de 

Woluwelaan lopen. Tramlijn zal ten zuiden van Sitel deels door 

de groene buffer lopen, wat als een weinig negatief kan 

beoordeeld worden. Het tracé kruist de E40, waar een nieuwe 

brug komt. De tram rijdt door de Leonardo Da Vinci laan en 

kruist de Leopold III laan om via de bestaande tunnel de 

luchthaven te bereiken. Ondanks het feit dat hier regelmatig een 

groene buffer wordt gehinderd of moet verdwijnen zal, doordat 

reeds een structuur van infrastructuur, industrie en verkeer 

aanwezig, de extra traminfrastructuur niet storend werken.  

0/-1 

 
Woluwelaan 

Varianten b, c, d, n o r en s lopen ook 

door een industriezone, waardoor het 

effect op de stadsstructuur niet wijzigt. 

Variant n vermijdt de groene buffer ten 

zuiden van Sitel waardoor het negatief 

effect op de landschapsstructuur 

vermindert. 

Variant n 
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D2 Hier zal de tramlijn tijdelijk ondergronds onder de CAT site 

doorlopen. Verder zal het alternatief afbuigen en naast de 

Woluwelaan lopen. Bij dit alternatief blijft de tramlijn de R22 

volgen tot de E40, waar de tram via de bestaande en een 

nieuwe tunnel de E40 kruist. Ten noorden van de E40 rijdt de 

tram deels door de groene ruimte tussen de parking en F. 

Dekleermaekersstraat. Hier is nog een structuur van een groene 

open ruimte en een landelijk baan met woningen, waar de 

inplanting van een tramlijn storend zal werken. Vervolgens draait 

de tram af naar de Ringlaan en blijft hij deze baan volgen tot in 

de luchthaven. Ondanks het feit dat regelmatig een groene 

buffer wordt gehinderd of moet verdwijnen zal, doordat reeds 

een structuur van infrastructuur, industrie en verkeer aanwezig, 

de extra infrastructuur over het grootste deel van dit alternatief 

niet storend werken. Wel zal de ingreep in de groene zone ter 

hoogte van de F. Dekleermaekersstraat de bestaande 

stadsstructuur hinderen, zodat hierdoor het totale tracé als 

weinig negatief beoordeeld kan worden. 

-1 

 
F. Dekleermaekersstraat 

Varianten b, c en d lopen ook door een 

industriezone, waardoor het effect op de 

stadsstructuur niet wijzigt. 
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D3 Hier zal de tramlijn tijdelijk ondergronds onder de CAT site 

doorlopen. Verder zal het alternatief naar het noorden afbuigen 

en naast de Woluwelaan lopen. De tramlijn wordt naast de 

Luchthavenlaan ingeplant en zal door de bufferzone tussen de 

A1 en Machelen lopen. Hoewel de nieuwe infrastructuur vlakbij 

de verkeersaders rond Brussel wordt ingeplant, zal nieuwe 

infrastructuur de Boskantweg en zijn landelijke omgeving storen. 

Tevens komen in dit open landschap ook 2 tramhaltes. Verder 

zal een tunnel de tram aan de overzijde van de snelweg voeren, 

waar hij het open landschap tussen Brucargo en de 

verkeersaders zal doorsnijden. Hoewel de tram vlak naast een 

kluwen van industrie en verkeer loopt, is het effect op de groene 

zones rond verkeersaders dermate groot, waardoor dit 

alternatief als relevant negatief beoordeeld wordt. 

-2 

 
Illustratie 20.5 Landschapsstructuur op mesoniveau D3 
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Boskantweg 

F. Timmermansstraat 

Varianten g, h en f lopen ook door een 

industriezone, waardoor het effect op de 

stadsstructuur niet wijzigt. 

  

D4 Hier zal de tramlijn tijdelijk ondergronds onder de CAT site 

doorlopen. Verder zal het alternatief naar het noorden afbuigen 

en naast de Woluwelaan lopen. De tramlijn wordt centraal in de 

Luchthavenlaan ingeplant en zal over het verkeersknooppunt 

met de A1 over de bestaande brug lopen. De traminfrastructuur 

zal het terrein rond Brucargo doorkruisen. De tram zal door de 

0/(-1) Variant f loopt ook door een zone van 

verkeer en bedrijfigheid, waardoor het 

effect op de stadsstructuur niet wijzigt. 
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groene open ruimte tussen Brucargo en de luchthaven rijden, 

waar een weinig negatief effect oplevert voor de 

landschapsstructuur, maar vrij beperkt is omwille van de het 

karakter van verkeer en industrie. Enkel de zone ten westen van 

de luchthaven zal in beperkte mate hinder ondervinden, 

waardoor dit effect zeer beperkt negatief tot neutraal kan 

beoordeeld worden 

 

E - Brussels Airport - Tervuren 
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E1 Macroniveau: Men ziet een lijn die afwisselend door open ruimte  

loopt, langs en door bebouwde zones. Op macroschaal kan men 

spreken van een versnipperd en gevarieerd landschap. De 

dorpskernen sluiten aan mekaar aan wat een sterk verstedelijkt 

beeld geeft en  hierdoor zijn de open ruimten tussen de 

dorpskernen heel waardevol zijn. Omdat de stedelijke structuur 

toch al sterk aanwezig is rond deze groene ruimten zijn de 

gevolgen van de tramlijn die door de groene zones loopt op 

macroniveau slechts in beperkte mate hinderend, en hierdoor is 

het effect op de landschapsstructuur relevant negatief.   

Mesoniveau: 

De tramlijn vertrekt vanuit de luchthaven en zal op de grens 

tussen de groene zone rond de luchthaven en de woonzone 

rond Zaventem rijden. Hier vormt de tramlijn deels de grenslijn 

tussen woonzone en groenzone en is matig negatief (-1), maar 

meer zuidwaarts doorkruist hij een groene open ruimte, wat 

ondanks het industrieel karakter van de luchthaven, toch als 

relevant negatief wordt beoordeeld (-2).  

De infrastructuur over de spoorweg krijgt een extra brug, wat 

ook, ondanks de bestaande spoorstructuur, storend zal werken 

binnen het open gebied (-2).  

De tramlijn vervolgt zijn weg, steekt de Imbroekstraat over en 

volgt de vrij landelijke baan Sterrebeekstraat. De 

Sterrebeekstraat is deels een vrij smalle baan, met woningen en 

landschapselementen in de vorm van een bomenrij, die de 

bebouwing van Sterrebeek afschermt van het industrieterrein, 

maar die ook op de grenslijn loopt tussen de woningen en het 

open terrein rond de luchthaven. De aanwezige bomen langs de 

-2 
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baan zullen plaats moeten ruimen voor de nieuwe tramlijn. 

Enerzijds is dit matig negatief voor de landschapselementen, 

maar anderzijds wordt zo de open ruimte gespaard door de 

hinderlijke traminfrastructuur, waardoor het effect als matig 

negatief wordt beoordeeld.  

Om de Sterrebeeklaan te verbinden met de Hippodroomlaan zal 

de traminfrastructuur letterlijk de grote akkerzone ten zuiden van 

de autoroute Hosbignonne doorsnijden. In dit uitgestrekt terrein 

zijn nog kleine resten van de vroeger uitgestrekte kouters tussen 

Brussel en Leuven terug te vinden en enkele holle wegen te 

zien, waardoor dit gebied heel waardevol blijft Deze zone biedt 

ook enkele waardevolle vergezichten richting Brussel. Het 

ruimtelijk beleid vraagt om hier ruimte te bewaren voor kleine 

landschapselementen en het architecturale karakter van het 

aanwezig erfgoed in het landbouwlandschap te beschermen. De 

ingreep in dit landschap zal dan ook als significant negatief 

beoordeeld worden (-3). 

Verder zuidwaarts loopt de tram parallel met de 

Hippodroomlaan, waar het karakter van industrie en verkeer niet 

meer aanwezig is, maar meer een landelijke structuur langs de 

weg. De Hippodroomlaan doorkruist momenteel al een open  

illustratie 20.6 Landschapsstructuur op mesoniveau E1/noord 

 
Illustratie 20.7 Landschapsstructuur op mesoniveau E1/zuid 
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een ruimte die binnen de gewijzigde omgeving nog vrij 

authentiek is gebleven. Omdat het gebied al doorsneden is door 

de weg, is de ingreep van de tramlijn binnen dit gebied minder 

storend, wel zullen de bovenleidingen en de nieuwe tramhalte 

zullen de structuur in beperkte mate wijzigen en wordt dit deel 

als relevant negatief beoordeeld (-2).  

De tram zal het grote akkergebied ten zuiden van de Lange 

Eikstraat doorsnijden om de Mechelsesteenweg te bereiken. 

Deze open zone is een grote rustruimte tussen de woningen in 

en de traminfrastructuur zal zeer storend werken op de open 

ruimte, wat significant negatief is voor de landschapsstructuur (-

3).  

Het meest zuidelijk deel van dit alternatief volgt de 

Elisabethlaan, waar de traminfrastructuur door een uitloper van 

het park van Tervuren loopt, over een bestaande trage weg. 

Bovendien zou het tracé het Vurenveld , in het GRS van 

Wezembeek-Oppem beschouwd als een structuurbepalend 

geheel dat niet versnipperd mag worden, scheiden van het 

waardevolle landschap dat verder loopt, richting renbaan en 

Moorsel. De karakteristieke, historische nederzettingen van het 

aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende 

landbouwlandschap moeten hun identiteit kunnen bewaren en 

het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische 

elementen versterken. Al deze bezwaren maken dat het effect 

van de tramlijn langs de Elisabethlaan en Dieweg een significant 

negatief heeft op de omgeving (-3).  

Het laatste deel van het tracé loopt door het bos ten zuiden van 

de N3, waar de tram gebruik maakt van de bestaande 

trambedding (0).   

 
Zeven Tommen 

 
Imbroekstraat 

 
Hippodroomstraat 

Variant z 

 

Deze varianten zullen wel 

de negatieve effecten 

milderen, maar door het 

groot aantal negatieve 

effecten over het lange 

tracé zal door de optelsom 

van de negatieve effecten 

de uiteindelijke 

beoordeling ongewijzigd 

blijven. 

-2 
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 Hippodroomstraat 

kruising Hippodroomlaan en Kleine 

Geeststraat 
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 Deistraat 

Variant b en c lopen ook door de open 

akkerzone ten zuiden van de Lange 

Eikstraat. 

Variant d loopt deels door de open zone 

tussen de spoorweg ten zuiden van de 

luchthaven en het bedrijventerrein 

Zaventem zuid, wat het negatief effect 

op de landschapsstructuur niet wijzigt. 

Variant z loopt gelijk met de lokale weg 

Albertlaan en spaart de waardevolle 

zone langs de trage weg Elisabethlaan 

wat het negatieve effect van de tram thv 

de Elisabethlaan vermindert. 
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E2 Macroniveau: Men ziet een lijn die afwisselend door open ruimte  

loopt, langs en door bebouwde zones. Op macroschaal kan men 

spreken van een versnipperd en gevarieerd landschap. De 

dorpskernen sluiten aan mekaar aan wat een sterk verstedelijkt 

beeld geeft en  hierdoor zijn de open ruimten tussen de 

dorpskernen heel waardevol zijn. Omdat de stedelijke structuur 

toch al sterk aanwezig is rond deze groene ruimten zijn de 

gevolgen van de tramlijn die door de groene zones loopt op 

macroniveau slechts in beperkte mate hinderend, en hierdoor is 

het effect op de landschapsstructuur relevant negatief.  

 

Mesoniveau: 

De tramlijn vertrekt vanuit de luchthaven en volgt de Leonardo 

da Vincilaan, waar een groene zone plaats moet maken voor de 

traminfrastructuur, maar dit is owv van het stedelijk karakter 

maar weinig storend. Een nieuwe brug over de E40 zorgt voor 

de verbinding met de Leopold III laan, waar de tramlijn de 

Culliganlaan volgt tot de Grensstraat. Dit alternatief volgt de 

drukke H. Henneaulaan tot over de E40, maar ter hoogte van de 

Woluwestraat snijdt de traminfrastructuur de groene zone aan 

ten zuiden van de H. Henneaulaan. Omwille van het stedelijk en 

karakter, de aanwezigheid van de bedrijven en de 

verkeersinfrastructuur, is de hinder van dit deel van het 

alternatief op de stadsstructuur zeer beperkt (-1).  

-2 
 

 
Illustratie 20.8 Landschapsstructuur op mesoniveau E2/noord  
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Richting zuiden rijdt de tramlijn door het centrum van Zaventem, 

dwars door de open zones die als rustpunt tussen de 

woonzones in liggen. Momenteel zijn deze zones vrij van 

bebouwing en zorgen voor een kalme pauze in het stedelijk 

landschap. Ook het hellend karakter maakt de structuur zeer 

herkenbaar binnen het stedelijk verhaal. Dit zal sterk wijzigen 

door de traminfrastructuur, de dwarse lijn met bovenleidingen zal 

maken dat de glooiende structuur van het gebied verstoord zal 

worden. Omdat enerzijds het effect vrij ingrijpend is, maar 

anderzijds toch al een stedelijk karakter aanwezig is, wordt dit 

deel van het tracé als relevant negatief beoordeeld (-3).  

Meer zuidwaarts kruist de tramlijn de E40 dmv een bestaande 

tunnel en is er geen effect (0).  

Beoordeling van verder verloop is terug te vinden onder 

Illustratie 20.7  

Net las bij het alternatief C1 komt de tramlijn hier in de open 

ruimte terecht onder de Autoroute Hesbignonne. Het tracé door 

dit waardevol gebied is echter nog langer en daardoor is het 

negatief effect nog groter (-3). 

Verder zuidwaarts loopt de tram parallel met de 

Hippodroomlaan, waar het karakter van industrie en verkeer niet 

meer aanwezig is, maar meer een landelijke structuur langs de 

weg. De Hippodroomlaan doorkruist momenteel al een open  

een ruimte die binnen de gewijzigde omgeving nog vrij 

authentiek is gebleven. Omdat het gebied al doorsneden is door 

de weg, is de ingreep van de tramlijn binnen dit gebied minder 

storend, wel zullen de bovenleidingen en de nieuwe tramhalte de 

structuur in beperkte mate wijzigen en wordt dit deel als relevant 

negatief beoordeeld (-2).  

 
Grote Daalstraat 

 
Grote Daalstraat 

 
Hippodroomlaan 

Variant z 

 

Deze varianten zullen wel 

de negatieve effecten 

milderen, maar door het 

groot aantal negatieve 

effecten over het lange 

tracé zal door de optelsom 

van de negatieve effecten 

de uiteindelijke 

beoordeling ongewijzigd 

blijven. 

-2 
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Effectbepaling  Beoord-
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Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

De tram zal het grote akkergebied ten zuiden van de Lange 

Eikstraat doorsnijden om de Mechelsesteenweg te bereiken. 

Deze open zone is een grote rustruimte tussen de woningen in 

en de traminfrastructuur zal zeer storend werken op de open 

ruimte, wat significant negatief is voor de landschapsstructuur (-

3).  

Het meest zuidelijk deel van dit alternatief volgt de 

Elisabethlaan, waar de traminfrastructuur door een uitloper van 

het park van Tervuren loopt, over een bestaande trage weg. 

Bovendien zou het tracé het Vurenveld , in het GRS van 

Wezembeek-Oppem beschouwd als een structuurbepalend 

geheel dat niet versnipperd mag worden, scheiden van het 

waardevolle landschap dat verder loopt, richting renbaan en 

Moorsel. De karakteristieke, historische nederzettingen van het 

aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende 

landbouwlandschap moeten hun identiteit kunnen bewaren en 

het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische 

elementen versterken. Al deze bezwaren maken dat het effect 

van de tramlijn langs de Elisabethlaan en Dieweg een significant 

negatief heeft op de omgeving (-3). 

Het laatste deel van het tracé loopt door het bos ten zuiden van 

de N3, waar de tram gebruik maakt van de bestaande 

trambedding (0).   

 
Lange Eikstraat 

 
Opn ruimte tussen K. Albertstraat en 

Dieweg 

 
Dieweg 
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Variant b en c lopen ook door de open 

akkerzone ten zuiden van de Lange 

Eikstraat., wat het negatief effect niet 

wijzigt. 

Variant z loopt gelijk met de lokale weg 

Albertlaan en spaart de waardevolle 

zone langs de trage weg Elisabethlaan 

wat het negatieve effect van de tram thv 

de Elisabethlaan vermindert. 

Varianten r,s en o volgen de bestaande 

wegen ten zuiden van de luchthaven, 

waardoor niets wijzigt aan de effecten. 
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E3 Macroniveau: Men ziet een lijn die afwisselend door open ruimte  

loopt, langs en door bebouwde zones. Op macroschaal kan men 

spreken van een versnipperd en gevarieerd landschap. De 

dorpskernen sluiten aan mekaar aan wat een sterk verstedelijkt 

beeld geeft en  hierdoor zijn de open ruimten tussen de 

dorpskernen heel waardevol zijn. Omdat de stedelijke structuur 

toch al sterk aanwezig is rond deze groene ruimten zijn de 

gevolgen van de tramlijn die door de groene zones loopt op 

macroniveau slechts in beperkte mate hinderend, en hierdoor is 

het effect op de landschapsstructuur relevant negatief.  

 

Mesoniveau – beoordeling van meest noordelijk deel is terug te 

vinden op figuur Illustratie 20.8 

De tramlijn vertrekt net zoals E2 vanuit de luchthaven en volgt 

de Leonardo da Vincilaan, waar een groene zone plaats moet 

maken voor de traminfrastructuur, maar dit is owv van het 

stedelijk karakter maar weinig storend. Een nieuwe brug over de 

E40 zorgt voor de verbinding met de Leopold III laan, waar de 

tramlijn de Culliganlaan volgt tot de Grensstraat. Dit alternatief 

volgt de drukke H. Henneaulaan tot de E40, maar draait voor de 

E40 af richting Woluwelaan.  

Verder naar het zuiden zal de tram de Woluwelaan volgen.  

-2 
 

 
Illustratie 20.9 Landschapsstructuur op mesoniveau E3/centraal  
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Omwille van het stedelijk en karakter, de aanwezigheid van de 

bedrijven en de verkeersinfrastructuur, is de hinder van dit deel 

van het alternatief op de stadsstructuur vrijwel onbestaand.(0) 

De tramlijn draait af ter hoogte van de Hippokrateslaat en rijdt 

rond de UZ sint Lucas. De tramlijn kan mogelijk thv bestaande 

bomenrij ingeplant worden, wat een weinig negatief zou zijn voor 

de landschapselementen (-1).  

De tram volgt verder de Wezembeeklaan en doorkruist de open 

ruimte ten zuiden van de Wezembeeklaan, wat owv zijn open 

structuur als relevant negatief kan beoordeeld worden. Vanaf dit 

punt loopt de tram over een bestaande trambedding waardoor 

het effect op de landschapsstructuur onbestaand is.  

In het meest zuidelijk deel volgt dit alternatief volgt het tracé van 

E1 en E2 (zie Illustratie 20.7). De tramlijn volgt de Elisabethlaan, 

waar de traminfrastructuur door een uitloper van het park van 

Tervuren loopt, over een bestaande trage weg. Bovendien zou 

het tracé het Vurenveld , in het GRS van Wezembeek-Oppem 

beschouwd als een structuurbepalend geheel dat niet 

versnipperd mag worden, scheiden van het waardevolle 

landschap dat verder loopt, richting renbaan en Moorsel. De 

karakteristieke, historische nederzettingen van het aanwezige 

bouwkundig erfgoed in het omgevende landbouwlandschap 

moeten hun identiteit kunnen bewaren en het karakter van de 

dorpen als kleinschalige toeristische elementen versterken. Al 

deze bezwaren maken dat het effect van de tramlijn langs de 

Elisabethlaan en Dieweg een significant negatief heeft op de 

omgeving (-3) 

 Het laatste deel van het tracé loopt door het bos ten zuiden van 

de N3, waar de tram gebruik maakt van de bestaande 

Hippkrateslaan 

Koninging Astridlaan 

Variant z 

 

Mogelijk kan de groene 

ruimte rond de luchthaven, 

en ten zuiden van de 

Wezembeekstraat 

gespaard blijven door de 

traminfrastructuur meer in 

te planten naar de 

bebouwde zone toe, en 

kan een groenscherm als 

buffer werken tussen de 

tramlijn en zijn omgeving 

-1 
 
-1 
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trambedding (0).   

 

Elisabethlaan 

 open ruimte tussen k. Albertstraat en 

Dieweg 
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 bos ten zuiden van N3 
Variant z loopt gelijk met de lokale 
weg Albertlaan en spaart de 

waardevolle zone langs de trage 
weg Elisabethlaan wat het 
negatieve effect van de tram thv de 

Elisabethlaan vermindert. 
Varianten r,s en o volgen de 
bestaande wegen ten zuiden van de 

luchthaven, waardoor niets wijzigt 
aan de effecten. 

E4 De tramlijn vertrekt net zoals E2 vanuit de luchthaven en volgt 

de Leonardo da Vincilaan, waar een groene zone plaats moet 

maken voor de traminfrastructuur, maar dit is owv van het 

stedelijk karakter maar weinig storend. Een nieuwe brug over de 

E40 zorgt voor de verbinding met de Leopold III laan, waar de 

tramlijn de Culliganlaan volgt tot de Grensstraat. Dit alternatief 

volgt de drukke H. Henneaulaan tot de E40, maar draait voor de 

E40 af richting Woluwelaan. Verder naar het zuiden zal de tram 

-1 Varianten r,s en o volgen de bestaande 

wegen ten zuiden van de luchthaven, 

waardoor niets wijzigt aan de effecten. 

Mogelijk kan men de 

groene ruimte rond de 

luchthaven gespaard 

blijven door de 

traminfrastructuur meer in 

te planten naar de 

bebouwde zone toe, en 

kan een groenscherm als 

0 
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de Woluwelaan volgen. Omwille van het stedelijk en karakter, de 

aanwezigheid van de bedrijven en de verkeersinfrastructuur, is 

de hinder van dit deel van het alternatief op de stadsstructuur 

vrijwel onbestaand. Vanaf de Emile Vandeveldelaan tot de 

eindhalte in Tervuren maakt de tram gebruik van de bestaande 

trambedding, waardoor het effect op de landschapsstructuur 

onbestaand is. Algemeen gezien is het effect van dit alternatief 

op de landschaps – en stadsstructuur heel beperkt, mogelijk 

zullen een aantal bomen over groenzones verdwijnen, maar 

verder wordt er over het volledige traject gebruik gemaakt van 

de aanwezige infrastructuur, het meest zuidelijke deel van de 

aanwezige trambedding, waardoor er slechts een beperkt 

negatief effect is van dit alternatief op de stadsstructuur. 

buffer werken tussen de 

tramlijn en zijn omgeving 

 
Tabel 20.11 Landschapsstructuur en landschapselemen ten - tramhaltes 

 
Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Is nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met een 

open en groene structuur, waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen. 

0 

Brandweer Verstedelijkte halte Is nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met een 

open en groene structuur, waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen. 

0 

Heimbosch Randstedelijke halte Is nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met een 

open en groene structuur, waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen. 

0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

Onysquare Verstedelijkte halte Nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met een 

open en groene structuur, waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

0 

Houba Verstedelijkte halte Nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met 

laanstructuur van dubbele bomenrij, waardoor het effect 

negatief kan beoordeeld worden. 

-2 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

-1 

Heizel Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Is nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met een 

open en groene structuur, waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen. 

0 

Brandweer Verstedelijkte halte Is nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met een 

open en groene structuur, waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen. 

0 

Heimbosch Randstedelijke halte Is nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met een 

open en groene structuur, waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

0 

Modelwijk Verstedelijkte halte Nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met 

centrale bomenrij, maar owv de urbane structuur wordt het 

effect als weinig negatief beoordeeld. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

0 

Stadion Verstedelijkte halte Nieuw tramhalte zal open parkstructuur van J. Palfynplein 

storen, maar halte ligt ver buiten de kleinschalig parkzone, 

zodat het effect als weinig negatief wordt beoordeeld. 

-1 Door tramhalte ver van het 

groen en parkgedeelte in te 

planten kan het negatief effect 

verdwijnen. 

0 

Houba Verstedelijkte halte Nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met -2 Op projectniveau moet gestreefd -1 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

laanstructuur van dubbele bomenrij, waardoor het effect 

negatief kan beoordeeld worden. 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

Heizel Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

B: Heizel – VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Nieuwe tramhalte en parking vallen binnen 

verkeersinfrastructuur maar met een open en groene 

structuur, waardoor het effect een weinig negatief kan 

beoordeeld worden. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur zo 

dicht mogelijk te laten aansluiten 

bij bestaande parking kan het 

negatief effect verdwijnen. 

 

Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen 

0 

 

 

 

 

0 

De Villegas Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effect 

0   

Haneveld Verstedelijkte halte Nieuwe tramhalte ligt  langs de weg met lintbebouwing, maar 

wordt ingeplant in de groene, open zone die als buffert 

tussen woningen in ligt, wat als weinig negatief beoordeeld 

wordt voor de stedelijke structuur. 

-1 Door halte te laten te laten 

aansluiten bij de aanwezige 

infrastructuur van parkings wordt 

het negatieve effect beperkt. 

 

Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

0 

 

 

 

 

0 

Hellebeek Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effect 

0   

Warande Verstedelijkte halte Nieuwe tramhalte ligt langs de verkeersweg, maar worden 

ingeplant in de groene, open zone die als buffert ussen 

-1 Door halte te laten te laten 

aansluiten bij de aanwezige 

0 
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deling 

MM Beoordeling 

na MM 

woningen in ligt, wat als weinig negatief beoordeeld wordt 

voor de stedelijke structuur. 

infrastructuur van parkings 

verdwijnt het negatief effect. 

 

Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

 

 

 

0 

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effect 

0   

VTM Randstedelijke halte Nieuwe halte en grote parking vallen binnen structuur van 

bedrijvigheid en verkeer, maar worden mogelijk ingeplant in 

groen open zone rond terrein, wat als weinig negatief wordt 

beoordeeld.. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

wegenis en parking verdwijnt het 

negatief effect 

0 

B2 Esplanade Randstedelijke halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effect 

0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effect 

0   

Bloemdallaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen kleinschalige stadsstructuur, met 

bomenrij, wat weinig negatief is voor de huidige stedelijke 

structuur. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

0 

St-Annalaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen kleinschalige stadsstructuur, met 

bomenrij, wat weinig negatief is voor de huidige stedelijke 

structuur. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

0 

Het Voor Verstedelijkte halte Nieuw tramhalte zal open parkstructuur van rond punt 

storen, maar er is reeds een halte aanwezig, zodat het effect 

als weinig negatief wordt beoordeeld. 

-1 Door tramhalte te laten 

aansluiten aan bestaande 

structuur zal effect verdwijnen. 

0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effect 

0   

VTM Randstedelijke halte Nieuwe halte en grote parking vallen binnen structuur van 

bedrijvigheid en verkeer, maar worden mogelijk ingeplant in 

groen open zone rond terrein, wat als weinig negatief wordt 

beoordeeld.. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

wegenis en parking verdwijnt het 

negatief effect 

0 

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effect 

0   

Groendal  Verstedelijkte halte Nieuwe tramhalte ligt  langs de weg met lage bebouwing, 

maar wordt ingeplant in de groene, open zone die tussen 

woningen in ligt, wat als weinig negatief beoordeeld wordt 

voor de stedelijke structuur. 

-1   

Streekbaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt in open landelijke structuur, wat als 

negatief kan beoordeeld worden. 

-2   

Vinkenlaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt in open , kleinschalige structuur en 

kleinschalige bomenrij, wat als negatief kan beoordeeld 

worden. 

-2 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen – toch 

zal door kleinschalige landelijke 

structuur negatief effect niet 

minderen. 

 

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effect 

0   

VTM Randstedelijke halte Nieuwe halte en grote parking vallen binnen structuur van 

bedrijvigheid en verkeer, maar worden mogelijk ingeplant in 

groen open zone rond terrein, wat als weinig negatief wordt 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

wegenis en parking verdwijnt het 
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MM Beoordeling 
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beoordeeld.. negatief effect 

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effect 

0   

Indringingsweg Verstedelijkte halte Tramhalte valt binnen open groene zone langs 

Indringingsweg en zal negatief zijn voor de huidige 

landschapsstructuur. 

-2 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen – toch 

zal door de open structuur het 

effect niet minderen. 

 

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Tramhalte valt binnen open groene zone langs Bruynstraat, 

maar door aanwezigheid van bedrijven en infrastructuur zal 

het effect als weinig negatief beoordeel worden voor de 

huidige landschapsstructuur. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen – toch 

zal door de open structuur het 

effect niet minderen. 

 

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effect 

0   

VTM Randstedelijke halte Nieuwe halte en grote parking vallen binnen structuur van 

bedrijvigheid en verkeer, maar worden mogelijk ingeplant in 

groen open zone rond terrein, wat als weinig negatief wordt 

beoordeeld.. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

wegenis en parking verdwijnt het 

negatief effect 

 

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Versailles Verstedelijkte halte Nieuwe tramhalte ligt  langs de weg met lage bebouwing, 

maar wordt ingeplant in de groene, open zone die tussen 

woningen in ligt, wat als weinig negatief beoordeeld wordt 

-1   
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MM Beoordeling 

na MM 

voor de stedelijke structuur. 

Beizegem Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

enkel verwaarloosbare effecten 

0   

Mariendal Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

enkel verwaarloosbare effecten 

0   

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte Tramhalte valt binnen open groene zone langs Bruynstraat, 

maar door aanwezigheid van bedrijven en infrastructuur zal 

het effect als weinig negatief beoordeel worden voor de 

huidige landschapsstructuur. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen – toch 

zal door de open structuur het 

effect niet minderen. 

 

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effect 

0   

VTM Randstedelijke Halte Nieuwe halte en grote parking vallen binnen structuur van 

bedrijvigheid en verkeer, maar worden mogelijk ingeplant in 

groen open zone rond terrein, wat als weinig negatief wordt 

beoordeeld.. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

wegenis en parking verdwijnt het 

negatief effect 

 

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt in open , kleinschalige structuur en 

kleinschalige bomenrij, wat als negatief kan beoordeeld 

worden. 

-2 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, hierdoor zal 

negatief effect minderen. 

-1 

Ennepetal Verstedelijkte halte Nieuwe halte komt in heel kwalittiefvolle open  ruimte, als 

uitloper van het  Domein van 3 Fonteinen, wat zeer storend 

zal zijn voor de landschapsstructuur, maar owv het feit dat 

dit slecht een klein element is zal het effect als negatief 

worden beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten kan het negatief 

effect verminderd worden. 

 

Door de nieuwe infrastructuur 

-1 

 

 

 

 

-1 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

zoveel mogelijk de groene zone 

te vrijwaren kan het negatief 

effect verminderd worden. 

Vlierkens Randstedelijke Halte Nieuwe halte komt in heel kwalittiefvolle open  ruimte, als 

uitloper van het  Domein van 3 Fonteinen, wat zeer storend 

zal zijn voor de landschapsstructuur, maar owv het feit dat 

dit slecht een klein element is zal het effect als negatief 

worden beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten kan het negatief 

effect verminderd worden. 

 

Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk de groene zone 

te vrijwaren kan het negatief 

effect verminderd worden. 

-1 

 

 

 

 

-1 

Heldenplein  Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen stationsinfrastructuur en heeft geen 

effecten 

0   

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant in Belgiëlaan, een vrij open 

structuur met lage woningen, met grote groene 

binnenstrook, wat een negatief effect zal hebben op de 

stedelijke structuur. 

-2 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen – toch 

zal door de open structuur het 

effect niet minderen. 

-1 

Ennepetal Verstedelijkte halte Nieuwe halte komt in heel kwalittiefvolle open  ruimte, als 

uitloper van het  Domein van 3 Fonteinen, wat zeer storend 

zal zijn voor de landschapsstructuur, maar owv het feit dat 

dit slecht een klein element is zal het effect als negatief 

worden beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten kan het negatief 

effect verminderd worden. 

 

Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk de groene zone 

-1 

 

 

 

 

-1 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

te vrijwaren kan het negatief 

effect verminderd worden. 

Vlierkens Randstedelijke Halte wat zeer storend zal zijn voor de landschapsstructuur, maar 

owv het feit dat dit slecht een klein element is zal het effect 

als negatief worden beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten op bestaande infra 

kan het negatief effect 

verminderd worden. 

 

Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk de groene zone 

te vrijwaren kan het negatief 

effect verminderd worden. 

-1 

 

 

 

 

-1 

Heldenplein Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen stationsinfrastructuur en heeft geen 

effecten 

0   

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant open woonwijk met lage 

woningen, wat een negatief effect zal hebben op de 

stedelijke structuur. 

-2 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen – toch 

zal door de open structuur het 

effect niet minderen. 

-1 

Vlierkens Randstedelijke Halte wat zeer storend zal zijn voor de landschapsstructuur, maar 

owv het feit dat dit slecht een klein element is zal het effect 

als negatief worden beoordeeld.. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten kan het negatief 

effect verminderd worden. 

 

Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk de groene zone 

-1 

 

 

 

 

-1 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 540 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

te vrijwaren kan het negatief 

effect verminderd worden. 

Heldenplein Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen stationsinfrastructuur en heeft geen 

effecten 

0   

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Uplace Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

E19 Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen binnen verkeersinfrastructuur 

en hebben geen effecten 

0   

Technics Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Uplace Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

geen effecten 

E19 Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Korenberg Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Technics Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Boskantweg Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt in uitgestrekte, groene ruimte, die 

voldoende ver weg van de verkeersinfrastructuur ligt, om 

nadelig effect te ondervinden op de landschapsstructuur  

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten op nabijgelegen 

verkeerswegen kan het negatief 

effect verminderd worden. 

-1 

Stadion Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant in groene ruimte, vlakbij 

verkeersweg, wat – vooral door aanwezigheid van bomenrij 

en groene stroken-  als negatief wordt beoordeeld voor 

landschapsstructuur. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten kan het negatief 

effect verminderd worden. 

 

Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk de groene zone 

-1 

 

 

 

 

-1 

Korenberg Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

geen effecten 

Technics  Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Batavia Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen binnen infrastructuur en de 

luchthaven en hebben geen effecten 

0   

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen binnen infrastructuur en de 

luchthaven en hebben geen effecten 

0   

Post Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen binnen infrastructuur en de 

luchthaven en hebben geen effecten 

0   

Korenberg Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Technics Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   

Groenstraat Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Nieuwe halte wordt ingeplant in Sterrebeeklaan, een vrij 

open structuur met lage woningen, met grote groene 

-2 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

-1 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

binnenstrook, wat een negatief effect zal hebben op de 

stedelijke structuur. 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen – toch 

zal door de open structuur het 

effect niet minderen. 

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnenverkeersinfrastructuur en heeft geen 

effecten 

0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte komt in heel kwalittiefvolle open ruimte met 

akkers, ten zuiden van de luchthaven, wat zeer storend zal 

zijn voor de landschapsstructuur, maar owv het feit dat dit 

slecht een klein element is zal het effect als negatief worden 

beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten aan de omliggende 

wegen kan het negatief effect 

verminderd worden. 

-1 

 

 

 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Nieuwe halte komt in heel kwalittiefvolle open ruimte met 

akkers, ten zuiden van de luchthaven, wat zeer storend zal 

zijn voor de landschapsstructuur, maar owv het feit dat dit 

slecht een klein element is zal het effect als negatief worden 

beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten aan de omliggende 

wegen kan het negatief effect 

verminderd worden. 

-1 

 

 

 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Nieuwe halte komt in heel kwalittiefvolle open ruimte met 

kleine resten van de vroeger uitgestrekte kouters wat zeer 

storend zal zijn voor de landschapsstructuur, maar owv het 

feit dat dit slecht een klein element is zal het effect als 

negatief worden beoordeeld.. 

-2   

 

Hippodroom Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E2 Technics Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen binnen verkeersinfrastructuur 

en hebben geen effecten 

0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

A201 Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en bedrijven 

heeft geen effecten 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en bedrijven 

heeft geen effecten 

0   

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur heeft geen 

effecten 

0   

Vlemincklaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur heeft geen 

effecten 

0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte komt in heel kwalittiefvolle open ruimte met 

akkers, ten zuiden van de luchthaven, wat zeer storend zal 

zijn voor de landschapsstructuur, maar owv het feit dat dit 

slecht een klein element is zal het effect als negatief worden 

beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten aan de omliggende 

wegen kan het negatief effect 

verminderd worden. 

-1 

 

 

 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Nieuwe halte komt in heel kwalittiefvolle open ruimte met 

akkers, ten zuiden van de luchthaven, wat zeer storend zal 

zijn voor de landschapsstructuur, maar owv het feit dat dit 

slecht een klein element is zal het effect als negatief worden 

beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten aan de omliggende 

wegen kan het negatief effect 

verminderd worden. 

-1 

 

 

 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Nieuwe halte komt in heel kwalittiefvolle open ruimte met 

kleine resten van de vroeger uitgestrekte kouters wat zeer 

storend zal zijn voor de landschapsstructuur, maar owv het 

feit dat dit slecht een klein element is zal het effect als 

negatief worden beoordeeld.. 

-2   

 

Hippodroom Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en heeft 

geen effecten 

0   

Tervuren  Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E3 Technics Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

Da Vinci Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen binnen verkeersinfrastructuur 

en hebben geen effecten 

0   

A201 Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en bedrijven 

heeft geen effecten 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en bedrijven 

heeft geen effecten 

0   

Henneau Randstedelijke Halte Deze halte wordt ingeplant binnen groene structuur langs 

verkeerswegen, wat als weinig negatief wordt beoordeeld . 

-1   

Woluweveld Verstedelijkte halte Deze halte wordt ingeplant binnen groene structuur langs 

verkeerswegen, wat als weinig negatief wordt beoordeeld . 

-1   

N2 Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en bedrijven 

heeft geen effecten 

0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en bedrijven 

heeft geen effecten 

0   

UCL Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en bedrijven 

heeft geen effecten 

0   

Kraainem M Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen bedrijventerrein en heeft geen 

effect 

0   

Kon.Astrid Verstedelijkte halte Tramhalte valt binnen open akkerzone langs weg met open 

bebouwing, maar door aanwezigheid van bedrijven en 

infrastructuur zal het effect als weinig negatief beoordeel 

worden voor de huidige landschapsstructuur. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

infrastructuur verdwijnt het 

negatief effect 

0 

De Burbure Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

L.Marcelis Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Nieuwe halte komt in heel kwalittiefvolle open ruimte met 

kleine resten van de vroeger uitgestrekte kouters wat zeer 

storend zal zijn voor de landschapsstructuur, maar owv het 

feit dat dit slecht een klein element is zal het effect als 

-2   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

negatief worden beoordeeld.. 

Hippodroom Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep wonen. 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E4 Technics Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen infrastructuur en de luchthaven en 

heeft geen effecten 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen binnen verkeersinfrastructuur 

en hebben geen effecten 

0   

A201 Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en bedrijven 

heeft geen effecten 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en bedrijven 

heeft geen effecten 

0   

Henneau Randstedelijke Halte Deze halte wordt ingplant binnen groene structuur langs 

verkeerswegen, wat als weinig negatief wordt beoordeeld . 

-1   

Woluweveld Verstedelijkte halte Deze halte wordt ingeplant binnen groene structuur langs 

verkeerswegen, wat als weinig negatief wordt beoordeeld . 

-1   

N2 Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en bedrijven 

heeft geen effecten 

0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en bedrijven 

heeft geen effecten 

0   

Marcel Thiry Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur heeft geen 

effecten 

0   

Roodebeek M Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur heeft geen 

effecten 

0   

Weggevoerden Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur heeft geen 

effecten 

0   

Trammuseum Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Villa Delobar Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Madoux Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

Drie Kleuren Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Vier Armen Halte in 

verkeersgebied 

Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Oppemstraat Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   
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20.6.2 Landschapsbeeld en –beleving 

Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 20.12 Landschapsbeeld en –beleving tracés 

 

Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord
-ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

A: Brussel Noord tot Heizel 

A1 Hoewel de tram hier over bestaande wegen rijdt, zal het 

huidige beeld langs de Romeinse steenweg owv zijn groene 

en open karakter visueel hinder zal ondervinden van het 

beeld van de tram met zijn bovenleidingen en de tramhalte. 

Vanuit de Modelwijk wordt het beeld van de tram 

afgeschermd door de bomen, wat het negatief effect van het 

beeld van de tramlijn mildert. De bomenrijen op de Houba 

De Strooperlaan en de Keizerin Charlottelaan zullen moeten 

wijken voor de nieuwe traminfrastructuur wat het huidige 

beeld van groene boulvard laat verdwijnen, wat matig 

negatief is voor het stadsbeeld. 

-1 

 
Houba de Strooperlaan 

Bij variant a zullen, net zoals bij het deeltracé, 

mogelijk de aanwezige bomen verdwijnen, wat 

het effect op het stadsbeeld niet vermindert. 
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord
-ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

A2 Tot Heimbosch volgt de tramlijn hetzelfde tracé als A1. 

Verder rijdt hij door de Dikke Beukenlaan waar hij ook het 

beeld van de laan zal wijzigen. De ingreep van de nieuwe 

infrastructuur in de Generaal de Ceunincklaan ten noorden 

en op het plein Jan Palfyn is vrij ingrijpend. Mensen kijken 

vanuit hun woning of flat naar een (naar stedelijke normen) 

uitgestrekte groen gebied als rustzone en speelruimte. De 

tram met zijn bovengrondse leidingen zal heel dit microbeeld 

van open ruimte in de stad verstoren en tevens ook de 

belevenis rond deze ruimte, waar mensen mekaar kunnen 

ontmoeten en kinderen spelen. Dit wordt als zeer storend 

ervaren voor de stadsbelevenis en het stadsbeeld. De 

visuele hinder die het Dikke Beukenlaan en het Jan Palfyn 

plein zal ondervinden door de tram is in die mate dat dit 

alternatief als relevant negatief wordt beoordeeld voor de 

stadsstructuur. 

-2 

 
J. Palfynplein 

 

  

B: Heizel - VTM 

B1 In dit alternatief alternatief loopt de tram deels door de 

bestaande verkeersinfrastructuur rond de Heizel en deels 

langs de E40, waardoor het stadsbeeld niet zal wijzigen. 

vertrekt ter hoogte van de Heizel en gaat over de Esplanade, 

richting Romeinse Steenweg, waar momenteel al een 

structuur aanwezig is van parkings en verkeer, zodat een 

extra infrastructuur van de tramlijn niet storend zal werken. 

Ter hoogte van de Potaerde loopt de tramlijn dwars door de 

groene ruimte tot aan de Grimbergsesteenweg, wat het 

beeld van de open akkers binnen het stedelijk verhaal sterk 

zal storen. De bewoners die uitkeken op een groene, 

rustgevende ruimte worden nu geconfronteerd met de 

-1/-2 

 
Grimbergsesteenweg 

Een verschuiving van de 

traminfrastructuur in de 

groene ruimte langs de 

Grimbergensteenweg tot 

dichter bij woonzone en 

de aanwezige bedrijven, 

eventueel gecombineerd 

met een groene buffer in 

de vorm van een 

bomenrij of struiken 

langs de tramlijn het 

storend effect van de 

-1 
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traminfrastructuur en zijn bovenleidingenr.Ook bij het verder 

verloop van de tram richting Vilvoorde zullen de bewoners 

langs de Haneveldlaan en de Grimbergsesteenweg een 

gewijzigd beeld krijgen vanuit hun woningen. Wel wordt de 

beleving voor de tramreizigers bij doorkruisen van deze zone 

aangenamer.Over dit deel van het tracé zal deze visuele 

hinder deels gemilderd worden door de bestaande 

beplanting. Verder richting Medialaan zal het tramtracé in de 

groene zone naast de R0 lopen, momenteel een groene 

buffer tussen de woonwijk en de snelweg. Ook hier daar 

waard de groene buffer verdwijnt het beeld van de tramlijn 

en de tramhaltes het huidige beeld wijzigen, vooral voor de 

bewoners.  Algemeen kan geoordeeld worden dat de tramlijn 

over dit alternatief op vele plaatsen het landschapsbeeld 

wijzigt, dit vooral voor de bewoners, wat een negatief effect 

geeft voor het landschapsbeeld. 

 
R0 

Variant l rijdt door de Reigerslaan, de 

Meeuwenlaan, de Vinkenlaan en spaart zo een 

deel van de groene ruimte rond het centrum, wat 

een minder negatief effect heeft op de 

landschapsstructuur. Anderzijds zullen bij deze 

variant de structuur van deze straten wijzigen,  

Variant m zal door de waardevolle open ruimte 

ten noorden van de R0 rijden, waardoor het 

negatieve effect op de omringende 

landschapsstructuur vergroot. 

traminfrastructuur door 

de open ruimten 

verminderen. 

 

Mogelijk kan men bij de 

inplanting van de 

tramlijn langs de Ring 

erop toezien dat zo 

weinig mogelijk groene 

buffer zal verdwijnen. 

B2 Vanaf Esplanade volgt de tramlijn de Romeinse steenweg, 

en hierdoor kunnen Strombeek-Bever en Koningslo centraal 

bediend worden. Op de Romeinse Steenweg is momenteel 

een geen tramspoor aanwezig. De groene zones langs de 

baan worden afgewisseld met woningen en bedrijven, in de 

achtergrond verrijzen flatgebouwen. Een nieuwe tramlijn zal 

het huidige beeld wijzigen, maar owv zijn huidige structuur 

-1 Variant m zal door de waardevolle open ruimte 

ten noorden van de R0 rijden, waardoor het 

negatieve effect op het landschapsbeeld 

vergroot. 

Mogelijk kan men bij de 

inplanting van de 

tramlijn langs de Ring 

erop toezien dat zo 

weinig mogelijk groene 

buffer zal verdwijnen. 
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van infrastructuur en verkeer zal dit beperkt negatief zijn. Dit 

geldt ook voor de St.Annalaan, waar de bebouwing wel een 

stedelijkere structuur heeft, doordat hier meer woningen 

langs de baan staan. Via de Sint-Annalaan bereikt de 

tramlijn de Meeuwenlaan. Die wordt gevolgd tot aan het rond 

punt. Daar wordt de Vinkenlaan gevolgd (eventueel met 

gesplitste rijrichtingen) om de onderdoorgang van de Albert I 

Laan te bereiken. Het gabariet van de Vinkenlaan moet 

mogelijk verbreed worden, wat vrij ingrijpend is owv de 

groene en kleinschalige structuur van de straat. Verder 

richting Medialaan zal het tramtracé in de groene zone naast 

de R0 lopen, momenteel een groene buffer tussen de 

woonwijk en de snelweg. Ook hier daar waarde groene 

buffer verdwijnt, zal het beeld van de tramlijn en de 

tramhaltes het huidige beeld wijzigen, vooral voor de 

bewoners. Algemeen kan geoordeeld worden dat de tramlijn 

over dit alternatief op een beperkt aantal  plaatsen het 

landschapsbeeld wijzigt, dit vooral voor de bewoners, 

waardoor het effect als matig negatief op landschapsbeeld 

wordt beoordeeld 

B3 B3 zal de bestaande traminfrastructuur rond de Heizel 

gebruiken en onder de open ruimte rond de Dikke 

Lindedreef doorlopen. De Warandelaan wordt bereikt via de 

J. De Boulognelaan en de Wannekouterlaan. Het beeld van 

deze straten zal wijzigen, maar omdat nu al een stedelijke 

structuur aanwezig is, is het effect hier beperkt. Wel worden 

2 open ruimte tussen de woningen in verstoord door de 

nieuwe traminfrastructuur. Vanuit heel veel woningen kijkt 

men uit op de groene akkerzone. Deze ruimten liggen heel 

-2 

 

Mogelijk kan de 

traminfrastructuur in de 

twee groene zones op 

de Warandelaan meer 

worden verlegd naar de 

zijkanten van het 

gebied. Verder kan de 

tramlijn met een groene 

buffer in de vorm van 

-1 
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centraal tussen vele woonwijken en zijn door hun rustgevend 

en groene karakter heel waardevol voor de omwonenden. 

Het dominante beeld van de tramlijn met zijn bovenleidingen 

zal deze beleving en het open beeld storen, wat als relevant 

negatief wordt beoordeeld. Verder richting Medialaan zal het 

tramtracé in de groene zone naast de R0 lopen, momenteel 

een groene buffer tussen de woonwijk en de snelweg. De 

tramlijn zal een deel van de groene zone doen verdwijnen 

waardoor mogelijk het bufferend effect naar de 

verkeersaders toe verdwijnt. Algemeen kan gesteld worden 

dat het effect van dit alternatief matig negatief is door de 

wijziging van de straten, maar het gewijzigd beeld ter hoogte 

van de open zones owv het groot aantal omwonenden als 

relevant negatief.  

Groene zone thv Winkelveldstraat 

Variant a, c en d maken gebruik van de 

infrastructuur rond de Heizel en wijzigen ook de 

stedelijke structuur in een bebouwde omgeving, 

waardoor het negatieve effect niet wijzigt. 

Variant m zal door de waardevolle open ruimte 

ten noorden van de R0 rijden, waardoor het 

negatieve effect op de landschapsbeleving 

vergroot. 

een bomenrij of struiken 

langs de tramlijn het 

storend effect van de 

traminfrastructuur door 

de open ruimten 

verminderen. 

B4 B4 zal de bestaande traminfrastructuur rond de Heizel 

gebruiken en onder de open ruimte rond de Dikke 

Lindedreef doorlopen. Dan zal de infrastructuur de 

Heysellaan volgen maar dan doorlopen over de weidse open 

ruimte tot de Indringingsweg. Deze groene ruimte en de het 

landelijk karakter van de Indringingsweg is een aangename 

afwisseling binnen het stedelijke verhaal. Zo zal de 

traminfrastructuur ook hier storend werken en het 

landschapsbeeld voor de omwonenden in wijzigen, wat als 

relevant negatief wordt beoordeeld. Dit geldt ook voor het 

tracé langs de Nieuwe Bruynstraat, maar owv de aanwezige 

bedrijven en minder omwonenden is het effect hier matig 

negatief te beoordelen. Algemeen kan gesteld worden dat 

vooral het doorkruisen van het open gebied ten zuiden van 

de Indringingsweg maakt dat het effect van dit alternatief als 

-2 Variant a, c en d maken gebruik van de 

infrastructuur rond de Heizel en wijzigen ook de 

stedelijke structuur in een bebouwde omgeving, 

waardoor het negatieve effect niet wijzigt. 

Variant m zal door de waardevolle open ruimte 

ten noorden van de R0 rijden, waardoor het 

negatieve effect op het landschapsbeeld 

vergroot. 

Mogelijk kan de 

traminfrastructuur in de 

groene zone langs de 

Aardebergstraat meer 

worden verlegd naar de 

zijkanten van het gebied 

(achter de woningen). 

Verder kan de tramlijn 

met een groene buffer in 

de vorm van een 

bomenrij of struiken 

langs de tramlijn het 

storend effect van de 

traminfrastructuur door 

de open ruimte doen 
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relevant negatief kan beoordeeld worden.  verdwijnen. 

B5 B4 zal de bestaande traminfrastructuur rond de Heizel 

gebruiken en onder de open ruimte rond de Dikke 

Lindedreef doorlopen. Dan zal de traminfrastructuur langs de 

Versaillelaan en de Kraatveldstraat waar momenteel al een 

stedelijk beeld aanwezig is en de nieuwe tramlijn het huidige 

beeld maar in zeer beperkte mate zal wijzigen. Mogelijk 

zullen de aanwezige bomen moeten verdwijnen, wat in 

beperkt mate het huidige beeld zal wijzigen.. Algemeen kan 

gesteld worden dat het effect van dit alternatief beperkt 

negatief is door het stadsbeeld en de stadsbeleving.  

-1 

 
Versaillelaan 

Variant a, c en d maken gebruik van de 

infrastructuur rond de Heizel en wijzigen ook de 

stedelijke structuur in een bebouwde omgeving, 

waardoor het negatieve effect niet wijzigt. 

Streven naar maximaal 

behoud van stedelijk 

groen in de ontwerp  

Mogelijk kan bij de 

inplanting van de 

traminfrastructuur in de 

Versaillelaan en de 

Kraatveldstraat de 

aanwezige bomen 

gespaard worden, 

waardoor het negatief 

effect zal verdwijnen. 

0 

C.VTM – Station Vilvoorde 

C1 Ter hoogte van de Medialaan, loopt het tramtracé op de 

grens van de laan en het domein van de drie fonteinen. 

Hoewel de tramlijn op de grens loopt, parallel met de 

Beneluxlaan, is het effect op het landschapsbeeld vrij 

ingrijpend. Het domein van de drie fonteinen is onder andere 

door zijn ligging heel waardevol, wat door het verschijnen 

van de tramlijn wel zal verminderen. Enerzijds is er wel het 

beeld van het bedrijventerrein, maar het positieve punt aan 

dit beeld is de overgang naar de grote groene zone die als 

één grote helling het beeld van de zuidelijke gelegen 

infrastructuur afblokt. Deze overgang zal nu gestoord 

-2 

 
Medialaan, zicht naar zuiden 
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worden door het beeld van de tramlijn, dat de overgang 

bedrijventerrein en het open verknipt, wat als relevant 

negatief kan beoordeeld worden. Ook voor wandelaars en 

bezoekers van dit domein zal het beeld van de tramlijn, 

helemaal bovenaan het open gebied de beleving van het 

landschap storen, het beeld van de tramlijn zal dominant 

werken binnen het totale landschapsbeeld. De tramlijn volgt 

de huidige infrastructuurbundel en de Stationslei tot aan het 

station van Vilvoorde. Algemeen kan gesteld worden dat 

owv het storend effect thv het open domein van de 3 

fonteinen, het effect als relevant negatief zal beoordeeld 

worden. 

Variant l doorkruist de rustige (tuin)wijk ten 

noorden van de drie fonteinen, wat het negatief 

effect zal verhogen. 

 

C2 Dit alternatief loopt over de Medialaan die tussen de 

woningen en de bedrijven doorloopt en spaart zo de open 

ruimte van de drie fonteinen. Wel stoort de nieuwe 

traminfrastructuur het rustige en groene karakter van de 

tuinwijk. De bewoners die momenteel naar een rustige 

groene straat keken, worden nu geconfronteerd met het 

nieuwe beeld van een tramlijn met bovenleidingen die door 

hun straat rijdt. Het oostelijk deel van de tramlijn zal net als 

C1 parallel met de Beneluxlaan lopen, deels door de open 

ruimte in het zuiden, maar hier is het traject korter. Ter 

hoogte van de Rubenslaan zal de tramlijn invoegen op de 

verkeersinfrastructuur die via de brug de Willebroekse Vaart 

oversteken. De tramlijn volgt de huidige infrastructuurbundel 

en de Stationslei tot aan het station van Vilvoorde. 

Algemeen kan gesteld worden dat dit alternatief een relevant 

negatief effect heeft op het stadsbeeld, zowel door het 

doorsnijden van de groene open ruimte ten zuiden van de 

-2 

 
Belgiëlaan 

Variant l doorkruist de rustige (tuin)wijk ten 

noorden van de drie fonteinen, wat het negatief 

effect zal verhogen. 

Variant b loopt door de Medialaan ten zuiden 

van de bedrijven en komt op de grens met de 

open ruimte, wat het negatieve effect niet zal 
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Beneluxlaan als door het doorkruisen van de woonwijk. verminderen. 

C3 Dit alternatief loopt over de Albert I laan, en de 

traminfrastructuur wordt ingeplant in de groene zone naast 

de baan. Deze groene strook vormt de grens tussen de 

woonwijk en het bedrijventerrein en de grote uitgestrekte 

gordel die Grimbergen afschermt van de stad. Hoewel dit op 

de grenszone ligt, is het effect van de tramlijn op het 

landschapsbeeld zeer groot. Daar waar voorbijgangers, 

bezoekers en bewoners nu een immens uitgestrekt beeld 

zagen van de open ruimte met het profiel van Grimbergen 

aan de horizon, zal nu een tramlijn met bovenleidingen voor 

dit beeld opduiken, wat als relevant negatief kan beoordeeld 

worden. De nieuwe traminfrastructuur loopt door de tuinwijk 

en verstoort het typische groene en rustige karakter van 

deze woonwijk die in de schaduw van de grote stad ligt. De 

beleving wijzigt en de bewoners krijgen een definitief 

veranderd beeld. Dit alles wordt als relevant negatief 

beoordeeld voor het stads- en landschapsbeeld en voor de 

beleving van het aanwezige landschap rond de Medialaan. 

-2 

 
Zicht richting Grimbergen thv Albert I laan 

 

  

 

D – Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Hier zal de tramlijn tijdelijk ondergronds onder de CAT site 

doorlopen. Verder zal het alternatief afbuigen en naast de 

Woluwelaan lopen. Tramlijn zal ten zuiden van Sitel deels 

door de groene buffer lopen, maar owv het stedelijk karakter 

zal dit niet storend werken op het huidige beeld. Het tracé 

kruist de E40, waar een nieuwe brug komt. De tram rijdt door 

de Leonardo Da Vinci laan en kruist de Leopolde III laan om 

via de bestaande tunnel de luchthaven te bereiken. Ondanks 

0 Varianten b, c, d, n o r en s lopen ook door een 

industriezone, waardoor het effect op de 

stadsstructuur niet wijzigt. 

Variant n vermijdt de groene buffer ten zuiden 

van Sitel waardoor het negatief effect op de 

landschapsstructuur vermindert. 

Variant n 0 
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het feit dat hier regelmatig een groene buffer wordt 

gehinderd of moet verdwijnen zal, doordat reeds een 

structuur van infrastructuur, industrie en verkeer aanwezig, 

de extra traminfrastructuur niet storend werken.  

D2 De tramlijn loopt door een gebied waar het beeld van 

infrastructuur en verkeer primeert, zodat de nieuwe tramlijn 

niet storend zal werken. Hoewel de tram deels door de 

groene ruimte tussen de parking en F. Dekleermaekersstraat 

loopt, werkt dit ook niet storend op het landschapsbeeld, 

vermits dit een heel kort tracé is, dan ook tussen parkings en 

bedrijven doorloopt. Algemeen kan gesteld worden zal dat 

de ingreep van dit alternatief niet hinderend zal werken op 

het stadsbeeld en de stadsbeleving. 

0 Varianten b, c en d lopen ook door een 

industriezone, waardoor het effect op de 

stadsstructuur niet wijzigt. 

 

  

D3 Dit alternatief loopt deels door de huidige stadstructuur met 

het beeld van infrastructuur en bedrijvigheid. In plaats van 

op de infrastructuur van de Ring wordt de tramlijn hier 

plaatselijk ingeplant in de groene zone thv de Boskantweg 

en zodoende zal hij de landelijke omgeving storen. Tevens 

komen in dit open landschap ook 2 tramhaltes. Toch zal dit 

owv het stedelijk karakter rondom de akkers slechts beperkt 

storend werken op het landschapsbeeld en de beleving. Zo 

wordt het beeld van de bewoners nu al gestoord door de 

infrastructuur van de Ring en de luchthaven, zodat het 

bijkomende beeld van de tramlijn weinig extra visuele hinder 

zal opleveren. Hierdoor wordt dit alternatief als matig 

negatief beoordeeld. 

 

-1 

 
Boskantweg 

Varianten g, h en f lopen ook door een 

industriezone, waardoor het effect op de 

stadsstructuur niet wijzigt. 

  

D4 Ook dit alternatief loopt deels door de huidige stadstructuur 

met het beeld van infrastructuur en bedrijvigheid. De tramlijn 

-1 Variant f loopt ook door een zone van verkeer en 

bedrijfigheid, waardoor het effect op de 
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zal naast de Woluwelaan lopen en t centraal in de 

Luchthavenlaan worden ingeplant. Verder zal de 

traminfrastructuur zal het terrein rond Brucargo doorkruisen. 

Enkel daar waar de tram door de groene open ruimte tussen 

Brucargo en de luchthaven rijden, is er visuele hinder van de 

tramlijn op zijn omgeving, maar owv het huidige beeld van 

verkeer en industrie, wordt dit als weinig negatief 

beoordeeld.  

stadsstructuur niet wijzigt. 

 

 

E - Brussels Airport - Tervuren 

E1 De tramlijn vertrekt vanuit de luchthaven en zal op de grens 

tussen de groene zone rond de luchthaven en de woonzone 

rond Zaventem rijden. Daar waar de tramlijn door de groene 

zone in het zuiden van de luchthaven rijdt, is momenteel een 

heel open beeld aanwezig, enkel doorsneden door een 

treinspoor, De lijn van de extra tramlijn met bovenleidingen 

zal in deze open vlakte heel aanwezig zijn en het 

landschapsbeeld hier sterk storen. Ook de extra brug over 

het treinspoor zal het heel weids landschapsbeeld hinderen. 

Dit wordt als relevant negatief beoordeeld voor dit gebied.  

De tramlijn vervolgt zijn weg langs de vrij landelijke banen 

Sterrebeekstraat en de Hippodroomlaan. Hoewel deze 

banen in de schaduw van de stad Brussel liggen, is hier een 

uitgesproken landelijk en groen beeld. Zo krijgen ze als vrij 

smalle baan, met woningen en bomen een sterke visuele 

hinder van de traminfrastructuur. De aanwezige bomen 

langs de baan zullen mogelijk plaats moeten ruimen voor de 

nieuwe tramlijn.Anderzijds kunnen tramreizigers genieten 

van het mooie landschap ron deze banen. 

-2 

 
Ten zuiden van de luchthaven 

Variant z 

 

Deze varianten zullen 

wel de negatieve 

effecten milderen, maar 

door het groot aantal 

negatieve effecten over 

het lange tracé zal door 

de optelsom van de 

negatieve effecten de 

uiteindelijke beoordeling 

ongewijzigd blijven. 

-2 
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Om de Sterrebeeklaan te verbinden met de Hippodroomlaan 

zal de traminfrastructuur letterlijk de grote akkerzone ten 

zuiden van de autoroute Hosbignonne doorsnijden. Deze 

zone biedt ook enkele waardevolle vergezichten richting 

Brussel, die nu in hun weidsheid zullen gestoord worden 

door de traminfrastructuur met bovenleidingen, maar kunnen 

bewonderd worden door de tramreizigers. De ingreep in dit 

landschap zal dan ook als significant negatief beoordeeld 

worden wat betreft beleving en landschapsbeeld voor 

bewoners, wat wordt gemilderd door het positieve effect voor 

de tramreizigers. Vele woningen kijken uit op de open vlakte 

en krijgen nu een gewijzigd uitzicht. De Hippodroomlaan 

doorkruist momenteel ook al de open ruimte die binnen de 

gewijzigde omgeving nog vrij authentiek is gebleven. Omdat 

het gebied al doorsneden is door de weg, is de ingreep van 

de tramlijn binnen dit gebied minder storend, enkel de 

bovenleidingen en de nieuwe tramhalte zullen het 

landschapsbeeld in beperkte mate wijzigen. 

 De tram zal het grote akkergebied ten zuiden van de Lange 

Eikstraat doorsnijden om de Mechelsesteenweg te bereiken. 

Deze open zone is een grote rustruimte tussen de woningen 

en de bewoners zullen nu uitzicht hebben op de grote 

akkerweide die doorsneden wordt door een tramlijn. Dit 

wordt significant negatief beoordeeld naar beeld en beleving. 

Het meest zuidelijk deel van dit alternatief volgt de 

Elisabethlaan, waar de traminfrastructuur door een uitloper 

van het park van Tervuren loopt. Hier is momenteel een 

beeld van een waardevol landbouwlandschap dat nog deels 

zijn historisch beeld heeft bewaard en owv zijn waardevol 

 
Imbroekstraat 

 
Sterrebeekstraat 
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karakter niet versnipperd mag worden. Enkele open zones 

lopen voort tussen de Elisabethlaan, de Koning Albertlaan 

en de Dieweg. De nieuwe tramlijn zal het mooie open beeld 

sterk bepalen en verstoren, wat als significant negatief kan 

beoordeeld worden.  

Algemeen gezien is dit alternatief een optelsom van tracés 

waar de tramlijn zee storend werkt op het landschapsbeeld 

en de landschapsbeleving en kan dit relevant negatief 

beoordeeld wordt. 

 
Hippodroomstraat 

kruising Hippodroomlaan en Kleine Geeststraat 
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 Deistraat 

Variant b en c lopen ook door de open 

akkerzone ten zuiden van de Lange 
Eikstraat. 
Variant d loopt deels door de open zone 

tussen de spoorweg ten zuiden van de 
luchthaven en het bedrijventerrein 
Zaventem zuid, wat het negatief effect op 

de landschapsstructuur niet wijzigt. 
Variant z loopt gelijk met de lokale weg 
Albertlaan en spaart de waardevolle zone 

langs de trage weg Elisabethlaan wat het 
negatieve effect van de tram thv de 
Elisabethlaan vermindert. 
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E2 De tramlijn vertrekt vanuit de luchthaven en volgt de 

Leonardo da Vincilaan, waar een groene zone plaats moet 

maken voor de traminfrastructuur, maar dit is owv van het 

stedelijk karakter maar weinig storend op het 

landschapsbeeld. Tussen de Leondarde de Vincilaan en de 

E40 loopt de tramlijn binnen een kluwen van verkeerswegen, 

bedrijven en infrastructuur en zal hij het stadsbeeld niet 

wijzigen. Na de passage over de E40 rijdt de tramlijn richting 

zuiden door het centrum van Zaventem. Hier wordt de 

nieuwe infrastructuur ingeplant midden in de open zones die 

als rustpunt tussen de woonzones in liggen. Ook het hellend 

karakter creëert een heel herkenbaar beeld binnen het 

stedelijk verhaal. Dit zal sterk wijzigen door de 

traminfrastructuur, de dwarse lijn met bovenleidingen zal 

maken dat het beeld verstoord zal worden voor de 

bewoners. Hoewel er al een stedelijk karakter aanwezig is, 

wordt dit deel van het tracé toch als relevant negatief op het 

landschapsbeeld beoordeeld. Meer zuidwaarts komt het 

alternatief C1 hier in de open ruimte onder de Autoroute 

Hesbignonne terecht. Het tracé door dit waardevol gebied is 

echter nog langer en daardoor is het negatief effect nog 

ingrijpender. Deze zone biedt ook enkele waardevolle 

vergezichten richting Brussel, die nu in hun weidsheid zullen 

gestoord worden door de traminfrastructuur met 

bovenleidingen, maar kunnen bewonderd worden door de 

tramreizigers. wat wordt gemilderd door het positieve effect 

voor de tramreizigers. Vele woningen kijken uit op de open 

vlakte en krijgen nu een gewijzigd uitzicht. De 

Hippodroomlaan doorkruist momenteel ook al de open 

-2 

 
Grote Daalstraat 

 
Grote Daals traat 

Variant z 

 

Deze varianten zullen 

wel de negatieve 

effecten milderen, maar 

door het groot aantal 

negatieve effecten over 

het lange tracé zal door 

de optelsom van de 

negatieve effecten de 

uiteindelijke beoordeling 

ongewijzigd blijven. 

-2 
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ruimte die binnen de gewijzigde omgeving nog vrij 

authentiek is gebleven. Omdat het gebied al doorsneden is 

door de weg, is de ingreep van de tramlijn binnen dit gebied 

minder storend, enkel de bovenleidingen en de nieuwe 

tramhalte zullen het landschapsbeeld in beperkte mate 

wijzigen. 

 De tram zal het grote akkergebied ten zuiden van de Lange 

Eikstraat doorsnijden om de Mechelsesteenweg te bereiken. 

Deze open zone is een grote rustruimte tussen de woningen 

en de bewoners zullen nu uitzicht hebben op de grote 

akkerweide die doorsneden wordt door een tramlijn. Dit 

wordt significant negatief beoordeeld naar beeld en beleving. 

Het meest zuidelijk deel van dit alternatief volgt de 

Elisabethlaan, waar de traminfrastructuur door een uitloper 

van het park van Tervuren loopt. Hier is momenteel een 

beeld van een waardevol landbouwlandschap dat nog deels 

zijn historisch beeld heeft bewaard en owv zijn waardevol 

karakter niet versnipperd mag worden. Enkele open zones 

lopen voort tussen de Elisabethlaan, de Koning Albertlaan 

en de Dieweg. De nieuwe tramlijn zal het mooie open beeld 

sterk bepalen en verstoren, wat als significant negatief kan 

beoordeeld worden.  

Algemeen gezien is dit alternatief een optelsom van tracés 

waar de tramlijn zee storend werkt op het landschapsbeeld 

en de landschapsbeleving en kan dit relevant negatief 

beoordeeld worden. 

 
Hippodroomlaan 

 
Opn ruimte tussen K. Albertstraat en Dieweg 
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Dieweg 

Variant b en c lopen ook door de open 

akkerzone ten zuiden van de Lange Eikstraat., 

wat het negatief effect niet wijzigt. 

Variant z loopt gelijk met de lokale weg 

Albertlaan en spaart de waardevolle zone langs 

de trage weg Elisabethlaan wat het negatieve 

effect van de tram thv de Elisabethlaan 

vermindert. 

Varianten r,s en o volgen de bestaande wegen 

ten zuiden van de luchthaven, waardoor niets 

wijzigt aan de effecten. 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 564 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord
-ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

E3 De tramlijn vertrekt vanuit de luchthaven en volgt de 

Leonardo da Vincilaan, waar een groene zone plaats moet 

maken voor de traminfrastructuur, maar dit is owv van het 

stedelijk karakter maar weinig storend op het 

landschapsbeeld. Tussen de Leondarde de Vincilaan en de 

E40 loopt de tramlijn binnen een kluwen van verkeerswegen, 

bedrijven en infrastructuur en zal hij het stadsbeeld niet 

wijzigen. Dit alternatief draait voor de E40 af richting 

Woluwelaan en blijft deze weg volgen tot aan. de 

Hippokrateslaat. Binnen dit kluwen van verkeer en 

infrastructuur zal een extra tramlijn niet storend werken en 

als dusdanig geen negatief effect hebben op het stadsbeeld. 

Het nieuwe tracé doorkruist de site rond het UZ St. Lucas, 

waar owv een beeld van kantoren en verkeer enkel het 

mogelijk verdwijnen van de aanwezige bomen een beperkt 

negatief effect op het stadsbeeld zal hebben. De tram volgt 

verder de Wezembeeklaan en doorkruist de open ruimte ten 

zuiden van de Wezembeeklaan waardoor de huidige 

bewoners, die momenteel genieten van een strook groen in 

het stedelijk beeld, hun beeld gewijzigd zien, wat als relevant 

negatief kan beoordeeld worden. Vanaf dit punt loopt de 

tram over een bestaande trambedding, een bedding die 

momenteel niet door een tram wordt gebruikt De 

spoorbedding tot aan de Verbomenstraat wordt zeer veel 

benut door wandelaars en fietsers en maakt deel uit van een 

bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk. Men kan 

concluderen dat door de inname van dit oude tramtracé 

wandelaars en fietsers nog onmogelijk dit “pad” kunnen 

gebruiken. De beleving van de omgeving door het 

-2 

 
Oude tramspoor thv Verbomenstraat 

 open ruimte tussen k. Albertstraat en Dieweg 

 

Variant z 

 

Mogelijk kan de groene 

ruimte rond de 

luchthaven, en ten 

zuiden van de 

Wezembeekstraat 

gespaard blijven door de 

traminfrastructuur meer 

in te planten naar de 

bebouwde zone toe, en 

kan een groenscherm 

als buffer werken tussen 

de tramlijn en zijn 

omgeving 

-1 

 

-1 
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herverschijnen van een tram zal dan ook relevant negatief 

kunnen beoordeeld worden, vooral voor de recreanten. De 

tram zal het grote akkergebied ten zuiden van de Lange 

Eikstraat doorsnijden om de Mechelsesteenweg te bereiken. 

Deze open zone is een grote rustruimte tussen de woningen 

en de bewoners zullen nu uitzicht hebben op de grote 

akkerweide die doorsneden wordt door een tramlijn. Dit 

wordt significant negatief beoordeeld naar beeld en beleving. 

Het meest zuidelijk deel van dit alternatief volgt de 

Elisabethlaan, waar de traminfrastructuur door een uitloper 

van het park van Tervuren loopt. Hier is momenteel een 

beeld van een waardevol landbouwlandschap dat nog deels 

zijn historisch beeld heeft bewaard en owv zijn waardevol 

karakter niet versnipperd mag worden. Enkele open zones 

lopen voort tussen de Elisabethlaan, de Koning Albertlaan 

en de Dieweg. De nieuwe tramlijn zal het mooie open beeld 

sterk bepalen en verstoren, wat als significant negatief kan 

beoordeeld worden.  

Algemeen gezien is dit alternatief een optelsom van tracés 

waar de tramlijn zee storend werkt op het landschapsbeeld 

en de landschapsbeleving en kan dit relevant negatief 

beoordeeld worden;. 

 
bos ten zuiden van N3 

Variant z loopt gelijk met de lokale weg 

Albertlaan en spaart de waardevolle zone langs 

de trage weg Elisabethlaan wat het negatieve 

effect van de tram thv de Elisabethlaan 

vermindert. 

Varianten r,s en o volgen de bestaande wegen 

ten zuiden van de luchthaven, waardoor niets 

wijzigt aan de effecten. 

E4 De tramlijn vertrekt vanuit de luchthaven en volgt de 

Leonardo da Vincilaan, waar een groene zone plaats moet 

maken voor de traminfrastructuur, maar dit is owv van het 

stedelijk karakter maar weinig storend op het 

landschapsbeeld. Tussen de Leonardo de Vincilaan en de 

E40 loopt de tramlijn binnen een kluwen van verkeerswegen, 

bedrijven en infrastructuur en zal hij het stadsbeeld niet 

0 Varianten r,s en o volgen de bestaande wegen 

ten zuiden van de luchthaven, waardoor niets 

wijzigt aan de effecten. 

Mogelijk kan men de 

groene ruimte rond de 

luchthaven gespaard 

blijven door de 

traminfrastructuur meer 

in te planten naar de 

bebouwde zone toe, en 

0 
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wijzigen. Dit alternatief draait voor de E40 af richting 

Woluwelaan en blijft deze weg volgen tot aan de 

Tervurenlaan. Vanaf de E. Vandeveldelaan loopt de tram 

mee over de bestaande trambedding, binnen de bestaande 

infrastructuur. De tramlijn volgt verder de bestaande 

traminfrastructuur tot eindhalte in Tervuren.  

Omwille van het stedelijk en karakter, de aanwezigheid van 

de bedrijven en de verkeersinfrastructuur, en de inplanting 

van de tram in de bestaande traminfrastructuur is de hinder 

van dit deel van het alternatief op de stadsstructuur vrijwel 

onbestaand.  

kan een groenscherm 

als buffer werken tussen 

de tramlijn en zijn 

omgeving 

 
Tabel 20.13 Landschapsbeeld en –beleving - tramhalt es 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Is nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met een 

open, groene beleving, waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen. 

0 

Brandweer Verstedelijkte halte Is nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met een 

open, groene beleving, waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen. 

0 

Heimbosch Randstedelijke halte Is nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar een 

open, groene beleving waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen. 

0 

Onysquare Verstedelijkte halte Nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met een 

open beeld, waardoor het effect een weinig negatief kan 

beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

0 
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deling 

MM Beoordeling 

na MM 

geval vooral de bomen 

Houba Verstedelijkte halte Nieuwe halte, binnen open verkeersweg met heel dominant 

beeld van de bomen, waardoor het effect negatief kan 

beoordeeld worden. 

-2 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

-1 

Heizel Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Is nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met een 

open, groene beleving, waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen. 

0 

Brandweer Verstedelijkte halte Is nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar met een 

open, groene beleving, waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen. 

0 

Heimbosch Randstedelijke halte Is nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur maar een 

open, groene beleving waardoor het effect een weinig 

negatief kan beoordeeld worden. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen. 

0 

Modelwijk Verstedelijkte halte Nieuwe halte, binnen verkeersinfrastructuur met heel 

dominant beeld van de bomen, waardoor het effect negatief 

kan beoordeeld worden., maar owv de urbane structuur 

wordt het effect als weinig negatief beoordeeld. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

0 

Stadion Verstedelijkte halte Nieuw tramhalte zal heel dit microbeeld van open ruimte in 

de stad verstoren en tevens ook de belevenis rond deze 

ruimte, waar mensen mekaar kunnen ontmoeten en 

kinderen spelen, maar omdat de halte ver van het plein 

ingeplant is zal het effect als weinig negatief worden 

beoordeeld.. 

-1 Door tramhalte ver van het 

groen en parkgedeelte in te 

planten kan het negatief effect 

verdwijnen. 

0 

Houba Verstedelijkte halte Nieuwe halte, binnen open verkeersweg met heel dominant 

beeld van de bomen, waardoor het effect negatief kan 

beoordeeld worden. 

-2 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

-1 
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geval vooral de bomen 

Heizel Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

B: Heizel – VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Nieuwe tramhalte en parking vallen binnen 

verkeersinfrastructuur maar met een open en groene 

structuur, waardoor het effect een weinig negatief kan 

beoordeeld worden. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur zo 

dicht mogelijk te laten aansluiten 

bij bestaande parking kan het 

negatief effect verdwijnen. 

 

Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen 

0 

 

 

 

 

0 

De Villegas Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Haneveld Verstedelijkte halte Nieuwe tramhalte wordt ingeplant in groene zone tussen 

lintbebouwing, waardoor het open beeld verstoord wordt. 

Maar owv het feit dat dit slecht een klein element is zal het 

effect als weinig negatief worden beoordeeld.. 

-1 Door halte te laten te laten 

aansluiten bij de aanwezige 

infrastructuur van parkings wordt 

het negatieve effect beperkt. 

 

Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

0 

 

 

 

 

0 

Hellebeek Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Warande Verstedelijkte halte Nieuwe tramhalte wordt ingeplant in groene bufferzone 

tussen woningen in, waardoor de buffering verstoord wordt. 

Maar owv het feit dat dit slecht een klein element is zal het 

effect als weinig negatief worden beoordeeld.. 

-1 Door halte te laten te laten 

aansluiten bij de aanwezige 

infrastructuur van parkings 

verdwijnt het negatief effect. 

0 
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Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen 

 

0 

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

VTM Randstedelijke halte Nieuwe halte en grote parking worden ingeplant in groene 

bufferzone langs de bedrijven in, waardoor de buffering 

verstoord wordt. Maar door het industrieel karakter van de 

omgeving element zal het effect als weinig negatief worden 

beoordeeld.. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

wegenis en parking verdwijnt het 

negatief effect 

0 

B2 Esplanade Randstedelijke halte Nieuwe halte valt binnen beeld van bedrijvigheid en heeft 

geen effect 

0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van bedrijvigheid en heeft 

geen effect 

0   

Bloemdallaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant in woonwijk met beeld van 

tuinwijk, met bomenrij, wat negatief is huidig stadsbeeld, 

maar owv het feit dat het slechts een klein element is wordt 

dit als weinig negatief beoordeeld. 

-1   

St-Annalaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant in woonwijk met beeld van 

tuinwijk, met bomenrij, wat negatief is huidig stadsbeeld, 

maar owv het feit dat het slechts een klein element is wordt 

dit als weinig negatief beoordeeld. 

-1   

Het Voor Verstedelijkte halte Huidig beeld is reeds verstoord door halte, waardoor het 

effect verwaarloosbaar is 

0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   
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VTM Randstedelijke halte Nieuwe halte en grote parking worden ingeplant in groene 

bufferzone langs de bedrijven in, waardoor de buffering 

verstoord wordt. Maar door het industrieel karakter van de 

omgeving element zal het effect als weinig negatief worden 

beoordeeld.. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

wegenis en parking verdwijnt het 

negatief effect 

0 

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Groendal  Verstedelijkte halte Nieuwe tramhalte wordt ingeplant in groene bufferzone 

tussen woningen in, waardoor de buffering verstoord wordt. 

Maar owv het feit dat dit slecht een klein element is zal het 

effect als weinig negatief worden beoordeeld.. 

-1   

Streekbaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt in open landelijk beeld, wat, ondanks het 

feit dat het een klein element is, toch als negatief kan 

beoordeeld worden. 

-2   

Vinkenlaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant in woonwijk met beeld van 

tuinwijk, met bomenrij, wat negatief is huidig stadsbeeld, 

maar owv het feit dat het slechts een klein element is wordt 

dit als weinig negatief beoordeeld. 

-1   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

VTM Randstedelijke halte Nieuwe halte en grote parking worden ingeplant in groene 

bufferzone langs de bedrijven in, waardoor de buffering 

verstoord wordt. Maar door het industrieel karakter van de 

omgeving element zal het effect als weinig negatief worden 

beoordeeld.. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

wegenis en parking verdwijnt het 

negatief effect 

0 

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   
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De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Indringingsweg Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt in open landelijk beeld, wat, ondanks het 

feit dat het een klein element is, toch als negatief kan 

beoordeeld worden. 

-2   

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Tramhalte valt wordt ingeplant inhet open landschap langs 

Bruynstraat, wat storend is, maar door aanwezigheid van 

bedrijven en infrastructuur als weinig negatief beoordeel 

wordt 

-1   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

VTM Randstedelijke halte Nieuwe halte en grote parking worden ingeplant in groene 

bufferzone langs de bedrijven in, waardoor de buffering 

verstoord wordt. Maar door het industrieel karakter van de 

omgeving element zal het effect als weinig negatief worden 

beoordeeld.. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

wegenis en parking verdwijnt het 

negatief effect 

0 

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Versailles Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Beizegem Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Mariendal Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft enkel verwaarloosbare effecten 

0   

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte Tramhalte valt wordt ingeplant inhet open landschap langs 

Bruynstraat, wat storend is, maar door aanwezigheid van 

bedrijven en infrastructuur als weinig negatief beoordeel 

-1   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

wordt 

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

VTM Randstedelijke Halte Nieuwe halte en grote parking worden ingeplant in groene 

bufferzone langs de bedrijven in, waardoor de buffering 

verstoord wordt. Maar door het industrieel karakter van de 

omgeving element zal het effect als weinig negatief worden 

beoordeeld.. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

wegenis en parking verdwijnt het 

negatief effect 

0 

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt in open , beeld en kleinschalige bomenrij, 

wat als negatief kan beoordeeld worden. 

-2 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, hierdoor zal 

negatief effect minderen. 

-1 

Ennepetal Verstedelijkte halte Nieuwe halte komt verstoort het heel kwalittiefvolle open  

ruimte, als uitloper van het  Domein van 3 Fonteinen, wat 

zeer storend zal zijn, maar owv het feit dat dit slecht een 

klein element is zal het effect als negatief worden 

beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten kan het negatief 

effect verminderd worden. 

 

Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk de groene zone 

te vrijwaren kan het negatief 

effect verminderd worden. 

-1 

 

 

 

 

-1 

Vlierkens Randstedelijke Halte Nieuwe halte komt verstoort het heel kwalittiefvolle open  

ruimte, wat zeer storend zal zijn, maar owv het feit dat dit 

slecht een klein element is zal het effect als negatief worden 

beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten kan het negatief 

effect verminderd worden. 

 

Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk de groene zone 

-1 

 

 

 

 

-1 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

te vrijwaren kan het negatief 

effect verminderd worden. 

Heldenplein  Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant in Belgiëlaan, een open beeld 

van lage woningen, afgewisseld met grote groene 

binnenstrook, wat een negatief effect zal hebben op de 

stedelijke structuur. 

-2 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen – toch 

zal door de open structuur het 

effect niet minderen. 

-1 

Ennepetal Verstedelijkte halte Nieuwe halte komt verstoort het heel kwalittiefvolle open  

ruimte, als uitloper van het  Domein van 3 Fonteinen, wat 

zeer storend zal zijn, maar owv het feit dat dit slecht een 

klein element is zal het effect als negatief worden 

beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten kan het negatief 

effect verminderd worden. 

 

Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk de groene zone 

te vrijwaren kan het negatief 

effect verminderd worden. 

-1 

 

 

 

 

-1 

Vlierkens Randstedelijke Halte Nieuwe halte komt verstoort het heel kwalittiefvolle open  

ruimte, wat zeer storend zal zijn, maar owv het feit dat dit 

slecht een klein element is zal het effect als negatief worden 

beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten kan het negatief 

effect verminderd worden. 

 

Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk de groene zone 

te vrijwaren kan het negatief 

-1 

 

 

 

 

-1 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

effect verminderd worden. 

Heldenplein Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant in woonwijk met beeld van 

tuinwijk, met bomenrij, wat negatief is huidig stadsbeeld, 

maar owv het feit dat het slechts een klein element is wordt 

dit als weinig negatief beoordeeld. 

-1   

Vlierkens Randstedelijke Halte Nieuwe halte komt verstoort het heel kwalittiefvolle open  

ruimte, wat zeer storend zal zijn, maar owv het feit dat dit 

slecht een klein element is zal het effect als negatief worden 

beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten kan het negatief 

effect verminderd worden. 

 

Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk de groene zone 

te vrijwaren kan het negatief 

effect verminderd worden. 

-1 

 

 

 

 

-1 

Heldenplein Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Uplace Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

heeft geen effect 

E19 Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen binnen  beeld van 

verkeersinfrastructuur en hebben geen effecten 

0   

Technics Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Uplace Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

E19 Halte in 

verkeersgebied 

Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Korenberg Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Technics Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

heeft geen effect 

Heirbaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Boskantweg Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplantk binnen beeld van open, 

groene ruimte, die voldoende ver weg van de 

verkeersinfrastructuur ligt en zeer waardevaol, zodat het 

effect – ondanks het feit dat het een klein element is, als 

negatief kan beoordeeld worden.  

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten op nabijgelegen 

verkeerswegen kan het negatief 

effect verminderd worden. 

-1 

Stadion Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant binnen het beeld van de 

groene ruimte, vlakbij verkeersweg, wat – vooral door de 

dominante aanwezigheid van bomenrij  en het feit dat dit een 

klein element is, als weinig negatief wordt beoordeeld voor 

landschapsstructuur. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten kan het negatieve 

effect verdwijnen 

 

0 

Korenberg Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Technics  Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Batavia Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Post Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

heeft geen effect 

Korenberg Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Technics Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van  infrastructuur en de 

luchthaven en heeft geen effecten 

0   

Groenstraat Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van infrastructuur en de 

luchthaven en heeft geen effecten 

0   

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Nieuwe halte wordt ingeplant binnen het open beeld van de  

Sterrebeeklaan, met lage woningen, met grote groene 

binnenstrook, maar owv het feit dat het een klein element is 

wordt het effect als weinig negatief beoordeeld. 

-1 Op projectniveau moet gestreefd 

worden naar maximaal behoud 

van stedelijk groen, en in dit 

geval vooral de bomen – toch 

zal door de open structuur het 

effect niet minderen. 

-1 

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effecten 

0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt midden in de heel kwalittiefvolle open 

ruimte met akkers, ten zuiden van de luchthaven, wat zeer 

storend zal zijn voor het landschapsbeeld, maar owv het feit 

dat dit slecht een klein element is zal het effect als negatief 

worden beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten aan de omliggende 

wegen kan het negatief effect 

verminderd worden. 

-1 

 

 

 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt midden in de heel kwalittiefvolle open 

ruimte met akkers, ten zuiden van de luchthaven, wat zeer 

storend zal zijn voor het landschapsbeeld, maar owv het feit 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten aan de omliggende 

-1 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

dat dit slecht een klein element is zal het effect als negatief 

worden beoordeeld. 

wegen kan het negatief effect 

verminderd worden. 

 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant midden in heel kwalittiefvolle 

beeld van de open ruimte met kleine resten van de vroeger 

uitgestrekte kouters wat, maar wat owv het feit dat hier ook 

een parking wordt voorzien als negatief worden beoordeeld.. 

-2   

 

Hippodroom Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E2 Technics Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen het beeld van infrastructuur en de 

luchthaven en heeft geen effecten 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen binnen het beeld van 

verkeersinfrastructuur en hebben geen effecten 

0   

A201 Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen het beeld van 

verkeersinfrastructuur en bedrijven en heeft geen effecten 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen het beeld  van 

verkeersinfrastructuur en bedrijven heeft geen effecten 

0   

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen het beeld van 

verkeersinfrastructuur heeft geen effecten 

0   

Vlemincklaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen het beeld van 

verkeersinfrastructuur heeft geen effecten 

0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt midden in de heel kwalittiefvolle open 

ruimte met akkers, ten zuiden van de luchthaven, wat zeer 

storend zal zijn voor het landschapsbeeld, maar owv het feit 

dat dit slecht een klein element is zal het effect als negatief 

worden beoordeeld. 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

aansluiten aan de omliggende 

wegen kan het negatief effect 

verminderd worden. 

-1 

 

 

 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt midden in de heel kwalittiefvolle open 

ruimte met akkers, ten zuiden van de luchthaven, wat zeer 

-2 Door de nieuwe infrastructuur 

zoveel mogelijk te laten 

-1 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

storend zal zijn voor het landschapsbeeld, maar owv het feit 

dat dit slecht een klein element is zal het effect als negatief 

worden beoordeeld. 

aansluiten aan de omliggende 

wegen kan het negatief effect 

verminderd worden. 

 

 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant midden in heel kwalittiefvolle 

beeld van de open ruimte met kleine resten van de vroeger 

uitgestrekte kouters wat, wat owv het feit dat hier ook een 

parking wordt voorzien als negatief worden beoordeeld.. 

-2   

 

Hippodroom Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Tervuren  Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E3 Technics Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen het beeld van infrastructuur en de 

luchthaven en heeft geen effecten 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen binnen het beeld van 

verkeersinfrastructuur en hebben geen effecten 

0   

A201 Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen het beeld van 

verkeersinfrastructuur en bedrijven en heeft geen effecten 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen het beeld  van 

verkeersinfrastructuur en bedrijven heeft geen effecten 

0   

Henneau Randstedelijke Halte Deze halte wordt ingeplant binnen groene structuur langs 

verkeerswegen, wat geen relevant effect heeft . 

0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Deze halte wordt ingeplant binnen groene structuur langs 

verkeerswegen, wat geen relevant effect heeft . 

0   

N2 Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

bedrijven heeft geen effecten 

0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

bedrijven heeft geen effecten 

0   

UCL Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen het beeld van  

verkeersinfrastructuur en bedrijven heeft geen effecten 

0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

Kraainem M Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van bedrijventerrein en heeft 

geen effect 

0   

Kon.Astrid Verstedelijkte halte Tramhalte valt binnen uitgestrekt  beeld van open akkers vrij 

afgelegen  van de open bebouwing, maar door 

aanwezigheid van bedrijven en infrastructuur zal het effect 

als weinig negatief beoordeel worden voor de huidige 

landschapsstructuur. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

infrastructuur verdwijnt het 

negatief effect 

0 

De Burbure Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

L.Marcelis Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant midden in heel kwalittiefvolle 

beeld van de open ruimte met kleine resten van de vroeger 

uitgestrekte kouters wat, maar owv het feit dat dit slecht een 

klein element is zal het effect als negatief worden 

beoordeeld.. 

-2   

 

Hippodroom Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

heeft geen effect 

0   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E4 Technics Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen het beeld van infrastructuur en de 

luchthaven en heeft geen effecten 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen binnen het beeld van 

verkeersinfrastructuur en hebben geen effecten 

0   

A201 Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen het beeld van 

verkeersinfrastructuur en bedrijven en heeft geen effecten 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen het beeld  van 

verkeersinfrastructuur en bedrijven heeft geen effecten 

0   

Henneau Randstedelijke Halte Deze halte wordt ingeplant binnen groene structuur langs 

verkeerswegen, wat geen relevant effect heeft . 

0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Deze halte wordt ingeplant binnen groene structuur langs 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

verkeerswegen, wat geen relevant effect heeft . 

N2 Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

bedrijven heeft geen effecten 

0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur en 

bedrijven heeft geen effecten 

0   

Marcel Thiry Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur 

heeft geen effecten 

0   

Roodebeek M Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur 

heeft geen effecten 

0   

Weggevoerden Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van verkeersinfrastructuur 

heeft geen effecten 

0   

Trammuseum Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Villa Delobar Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Madoux Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Drie Kleuren Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Vier Armen Halte in 

verkeersgebied 

Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Oppemstraat Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   
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20.6.3 Cultuurhistorische waarden/erfgoedwaarden 

Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 20.14 Cultuurhistorische en erfgoedwaarden tr acés 

Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord
-ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

A: Brussel Noord tot Heizel 

A1 Dit alternatief doorkruist  0 Variant a zal het effect op het erfgoed niet 

wijzigen. 

  

A2 Dit alternatief ligt niet in een erfgoedzone.. 0  

 

  

B: Heizel - VTM 

B1 De E40 loopt tussen dit alternatief en de relictzone 

“Tangebeek – Maalbeek – Prinsenbos – Grimbergen” maar 

deze erfgoedzone ondervindt geen hinder owv de 

aanwezigheid van de infrastructuur. 

0 Variant l zal het effect op het erfgoed niet 

wijzigen 

Variant m zal het effect op het erfgoed niet 

wijzigen. 

  

B2 De E40 loopt tussen dit alternatief en de relictzone 

“Tangebeek – Maalbeek – Prinsenbos – Grimbergen” maar 

deze erfgoedzone ondervindt geen hinder owv de 

aanwezigheid van de infrastructuur.. 

0 Variant m zal het effect op het erfgoed niet 

wijzigen 

  

B3 De E40 loopt tussen dit alternatief en de relictzone 

“Tangebeek – Maalbeek – Prinsenbos – Grimbergen” maar 

deze erfgoedzone ondervindt geen hinder owv de 

aanwezigheid van de infrastructuur  

0 Variant a, c, m en d zullen het effect op het 

erfgoed niet wijzigen. 

 

  

B4 De E40 loopt tussen dit alternatief en de relictzone 

“Tangebeek – Maalbeek – Prinsenbos – Grimbergen” maar 

deze erfgoedzone ondervindt geen hinder owv de 

O Variant a, c, m en d zullen het effect op het 

erfgoed niet wijzigen 
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aanwezigheid van de infrastructuur.. 

B5 Dit alternatief ligt niet in een erfgoedzone.. 0 Variant a, c en d zullen het effect op het erfgoed 

niet wijzigen. 

. 0 

 

C.VTM – Station Vilvoorde 

C1 Dit alternatief loopt ter hoogte van de Medialaan rakelings 

langs het beschermd landschap “het domein van drie 

fonteinen” en de relictzone “domein Drie fonteinen en 

domein ter Borgt”. Het beeld van de tramlijn zal visueel een 

sterk aanwezig zijn binnen dit erfgoed, Het puntrelict “sint 

Hendrikkapel” en het bouwkundig erfgoed “Drie fonteinen”, 

vallen binnen de visuele invloedssfeer van de 

traminfrastructuur., wat als relevant negatief wordt 

beoordeeld. 

De tramlijn rijdt ook rakelings langs het lijnrelict “rest van een 

holle weg” en kruist het lijnrelict “Willebroekse vaart”.en 

“Zenne”. In het centrum van Vilvoorde is niet alleen 

bouwkundig erfgoed aanwezig, in de vorm van de OLV kerk, 

“het monnikhof”, “Carmel-Onze-Lieve-Vrouw-van-

Troostkapel” en het stationsgebouw van Vilvoorde, maar valt 

het beschermd dorpgezicht “Leuvensestraat 70-72 : tuin zg 

Abtsherbergesgezicht “ ook binnen de invloedssfeer van de 

nieuwe tramlijn..  

Algemeen wordt het effect op het erfgoed relevant negatief 

beoordeeld. 

-2 Variant  l zal het effect op het erfgoed niet 

wijzigen. 

 

  

C2 Dit alternatief loopt ter hoogte van de Medialaan rakelings 

langs het beschermd landschap “het domein van drie 

fonteinen” en de relictzone “domein Drie fonteinen en 

domein ter Borgt”. Het beeld van de tramlijn zal visueel een 

-2 Variant l zal h et effect op het erfgoed niet 

wijzigen.. 

Variant b zal het effect op het erfgoed niet 

wijzigen.. 
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sterk aanwezig zijn binnen dit erfgoed, Het puntrelict “sint 

Hendrikkapel” en het bouwkundig erfgoed “Drie fonteinen”, 

vallen binnen de visuele invloedssfeer van de 

traminfrastructuur., wat als relevant negatief wordt 

beoordeeld. 

De tramlijn rijdt ook rakelings langs het lijnrelict “rest van een 

holle weg” en kruist het lijnrelict “Willebroekse vaart”.en 

“Zenne”.  

In het centrum van Vilvoorde is niet alleen bouwkundig 

erfgoed aanwezig, in de vorm van de OLV kerk, “het 

monnikhof”, “Carmel-Onze-Lieve-Vrouw-van-Troostkapel” en 

het stationsgebouw van Vilvoorde, maar valt het beschermd 

dorpgezicht “Leuvensestraat 70-72 : tuin zg 

Abtsherbergesgezicht “ ook binnen de invloedssfeer van de 

nieuwe tramlijn.  

Algemeen wordt het effect op het erfgoed relevant negatief 

beoordeeld 

C3 C3 loopt langs de relictzone ““Tangebeek – Maalbeek – 

Prinsenbos – Grimbergen” en in tegenstelling tot A1 en A2 

heeft de tramlijn visueel storend effect op deze erfgoedzone. 

Door de uitgestrektheid en openheid is de infrastructuur van 

ver af waarneembaar. Dit alternatief loopt ter hoogte van de 

Medialaan rakelings langs het beschermd landschap “het 

domein van drie fonteinen” en de relictzone “domein Drie 

fonteinen en domein ter Borgt”. Het beeld van de tramlijn zal 

visueel een sterk aanwezig zijn binnen dit erfgoed, Het 

puntrelict “sint Hendrikkapel” en het bouwkundig erfgoed 

“Drie fonteinen”, vallen binnen de visuele invloedssfeer van 

de traminfrastructuur., wat als relevant negatief wordt 

-2    
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beoordeeld. 

De tramlijn rijdt ook rakelings langs het lijnrelict “rest van een 

holle weg” en kruist het lijnrelict “Willebroekse vaart”.en 

“Zenne”. In het centrum van Vilvoorde is niet alleen 

bouwkundig erfgoed aanwezig, in de vorm van de OLV kerk, 

“het monnikhof”, “Carmel-Onze-Lieve-Vrouw-van-

Troostkapel” en het stationsgebouw van Vilvoorde, maar valt 

het beschermd dorpgezicht “Leuvensestraat 70-72 : tuin zg 

Abtsherbergesgezicht “ ook binnen de invloedssfeer van de 

nieuwe tramlijn. 

Algemeen wordt het effect op het erfgoed relevant negatief 

beoordeeld. 

 

D – Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Dit alternatief valt niet binnen een erfgoedzone, maar zal wel 

bouwkundig erfgoed kruisen, zoals “voormalig Kasteel 

Pellenberg”, “tuinwijk Rode Cité”en de 

“St.Katharinakerk”.Ook een aantal puntrelicten liggen vlakbij 

het nieuwe tramtracé, zoals “Kasteel van Beaulieu” en 

“Margapaviljoen” en de “parochiekerk St. Gertrudis”. 

Omwille van de grote aanwezigheid van dit erfgoed wordt als 

matig negatief beoordeeld. 

-1 Varianten b, c, d, n o r en s zullen het effect op 

het erfgoed niet wijzigen... 

Variant n 0 

D2 Dit alternatief valt niet binnen een erfgoedzone, maar zal wel 

bouwkundig erfgoed kruisen, zoals “voormalig Kasteel 

Pellenberg”, “tuinwijk Rode Cité”en de 

“St.Katharinakerk”.Ook een aantal puntrelicten liggen vlakbij 

het nieuwe tramtracé, zoals “Kasteel van Beaulieu” en 

“Margapaviljoen” en de “parochiekerk St. Gertrudis”. 

Omwille van de grote aanwezigheid van dit erfgoed wordt als 

0 Varianten b, c en d zullen het effect op het 

erfgoed niet wijzigen 
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matig negatief beoordeeld. 

D3 Dit alternatief valt niet binnen een erfgoedzone, maar zal wel 

bouwkundig erfgoed kruisen, zoals  “tuinwijk Rode Cité”en 

het “stationsplein”. 

Omwille van de beperkte  aanwezigheid van erfgoed langs 

de tramlijn wordt het effect van de traminfrastructuur al 

onbestaand beoordeeld. 

0 Varianten g, h en f zullen het effect op het 

erfgoed niet wijzigen. 

  

D4 Dit alternatief valt niet binnen een erfgoedzone, maar zal wel 

bouwkundig erfgoed kruisen, zoals  “tuinwijk Rode Cité”en 

het “stationsplein”. 

Omwille van de beperkte  aanwezigheid van erfgoed langs 

de tramlijn wordt het effect van de traminfrastructuur al 

onbestaand beoordeeld..  

0 Variant f zal het effect op het erfgoed niet 

wijzigen. 

 

  

 

E - Brussels Airport - Tervuren 

E1 In dit alternatief doorkruist de tramlijn de relictzone Want – 

Tervenberg – Rot - Bosdelle“, “•Vuilbeek en Sterrebeek met 

haar Kasteelparken”, “Park van Tervuren” en de ankerplaats 

“Dorpskom Tervuren en Warandepark” en loopt rakelings 

langs het beschermd landschap “Park van Tervuren met 

omgeving”. Omdat het tramtracé samenvalt met de 

lijnrelicten “Keulensesweg te Sterrebeek”, “Konijnestraat” en 

“Oude spoorweg tracé Brussel-Tervuren” en relictzones 

doorsnijdt, wordt het effect van deze tramlijn op erfgoed als 

significant negatief beoordeeld. Daarenboven loopt de 

infrastructuur voorbij puntrelicten “Hoeve 

Melijn”,”Koloniënpaleis” en “Hof ter Heide” en bouwkundig 

erfgoed zoals “Koloniënpaleis”, “Koninklijk Museum Voor 

Midden Afrika” en “Ackermansdreef” 

-3 Variant d, b en c zullen het effect op het erfgoed 

niet wijzigen.. 

Variant z loopt deels los van de lijnrelict Oude 

spoorweg tracé Brussel” waardoor het effect op 

het erfgoed vermindert. 

Variant z 

 

Deze varianten zullen 

wel de negatieve 

effecten milderen, maar 

door het groot aantal 

negatieve effecten over 

het lange tracé zal door 

de optelsom van de 

negatieve effecten de 

uiteindelijke beoordeling 

ongewijzigd blijven. 

-3 
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E2 In dit alternatief doorkruist de tramlijn de relictzone Want – 

Tervenberg – Rot - Bosdelle“, “•Vuilbeek en Sterrebeek met 

haar Kasteelparken”, “Park van Tervuren” en de ankerplaats 

“Dorpskom Tervuren en Warandepark” en loopt rakelings 

langs het beschermd landschap “Park van Tervuren met 

omgeving”. Omdat het tramtracé samenvalt met de 

lijnrelicten “Keulensesweg te Sterrebeek”, “Konijnestraat” en 

“Oude spoorweg tracé Brussel-Tervuren” en relictzones 

doorsnijdt, wordt het effect van deze tramlijn op erfgoed als 

significant negatief beoordeeld. Daarenboven loopt de 

infrastructuur valk voorbij puntrelicten “Stockmansmolen”, 

“Hoeve Melijn”,”Koloniënpaleis” en “Hof ter Heide” en 

bouwkundig erfgoed zoals “Koloniënpaleis”, “Koninklijk 

Museum Voor Midden Afrika” en “Ackermansdreef”  

-3 Variant b en c zullen het effect op het erfgoed 

niet wijzigen... 

Variant z loopt deels los van de lijnrelict Oude 

spoorweg tracé Brussel” waardoor het effect op 

het erfgoed vermindert. 

Varianten r,s en o zullen het effect op het 

erfgoed niet wijzigen.... 

Variant z 

 

Deze varianten zullen 

wel de negatieve 

effecten milderen, maar 

door het groot aantal 

negatieve effecten over 

het lange tracé zal door 

de optelsom van de 

negatieve effecten de 

uiteindelijke beoordeling 

ongewijzigd blijven. 

-3 

E3 Dit alternatief rijdt vlakbij het beschermd stadsgezicht “Kleine 

Bergstraat : Hof Te Kleinenberg met omgeving” doorkruist 

de relictzone “Park van Tervuren” en de ankerplaats 

“Dorpskom Tervuren en Warandepark” en loopt rakelings 

langs het beschermd landschap “Park van Tervuren met 

omgeving”. Het tramtracé valt samen met het lijnrelict “Oude 

spoorweg tracé Brussel-Tervuren” De infrastructuur loopt 

vlak voorbij puntrelicten “Kleine Bergstraat” en “brouwerij de 

Kom” en bouwkundig erfgoed zoals “Koloniënpaleis”, 

“Koninklijk Museum Voor Midden Afrika” en 

“Ackermansdreef”. Een klein aantal relictzones wordt 

doorsneden en enkel het lijnrelict “Oude spoorweg tracé 

Brussel-Tervuren” ondervindt hinder, zodat het effect als 

relevant negatief wordt beoordeeld. 

-2 Variant z loopt deels los van de lijnrelict Oude 

spoorweg tracé Brussel” waardoor het effect op 

het erfgoed vermindert. 

Varianten r,s en o zullen het effect op het 

erfgoed niet wijzigen..... 

Variant z 

 

 

-1 

 

E4 Dit alternatief rijdt vlakbij het beschermd stadsgezicht “Kleine -1 Varianten r,s en o zullen het effect op het   
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Bergstraat : Hof Te Kleinenberg met omgeving” doorkruist 

de relictzone “Park van Tervuren” en de ankerplaats 

“Dorpskom Tervuren en Warandepark” en loopt rakelings 

langs het beschermd landschap “Park van Tervuren met 

omgeving”. De infrastructuur loopt vlak voorbij puntrelicten 

“Kleine Bergstraat” en “brouwerij de Kom” en bouwkundig 

erfgoed zoals “Koloniënpaleis”, “Koninklijk Museum Voor 

Midden Afrika” en “Ackermansdreef”. Een beperkt aantal 

relictzones wordt, zodat het effect als matig negatief wordt 

beoordeeld..  

erfgoed niet wijzigen...... 

 
Tabel 20.15 Cultuurhistorische en erfgoedwaarden - tramhaltes 

 
Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Brandweer Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Onysquare Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Houba Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Heizel Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Brandweer Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Modelwijk Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Stadion Verstedelijkte halte Nieuwe halte ligt vlakbij beschermd landschap Jan 

Palfynsquare, waardoor de halte weinig negatief effect heeft 

-1 Door tramhalte ver van het 

ergoedlandschap in te planten 

0 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 589 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

op erfgoed. worden beoordeeld.. kan het negatief effect 

verdwijnen. 

Houba Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Heizel Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

B: Heizel – VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

De Villegas Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Haneveld Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Hellebeek Verstedelijkte halte Nieuwe halte vlakbij relictzone “•Tangebeek – Maalbeek – 

Prinsenbos – Grimbergen”, maar door de barrière van de 

snelweg is er geen effect. 

0   

Warande Verstedelijkte halte Nieuwe halte vlakbij relictzone “•Tangebeek – Maalbeek – 

Prinsenbos – Grimbergen”, maar door de barrière van de 

snelweg is er geen effect. 

0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Heeft geen effect op erfgoed 0   

VTM Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

B2 Esplanade Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Bloemdallaan Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

St-Annalaan Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Het Voor Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Heeft geen effect op erfgoed 0   

VTM Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   
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Groendal  Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Streekbaan Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Vinkenlaan Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Heeft geen effect op erfgoed 0   

VTM Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Indringingsweg Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Heeft geen effect op erfgoed 0   

VTM Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Versailles Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Beizegem Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Mariendal Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Heeft geen effect op erfgoed 0   

VTM Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Nieuwe halte ligt vlakbij het beschermd landschap “De 3 

Fonteinen”, wat, owv het feit dat het een klein element is en 

aan de rand wordt ingeplant weinig negatief ies voor erfgoed 

-1   

Ennepetal Verstedelijkte halte Nieuwe halte ligt in het beschermd landschap “De 3 -2   
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Fonteinen”, en vlakbij het relict “Domein van 3 Fonteinen” 

wat, ondanks het feit dat het een klein element is als 

negatief wordt beoordeeld voor erfgoed 

Vlierkens Randstedelijke Halte Nieuwe halte ligt in het beschermd landschap “De 3 

Fonteinen”, wat, ondanks het feit dat het een klein element is 

als negatief wordt beoordeeld voor erfgoed 

-2   

Heldenplein  Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Nieuwe halte ligt in het beschermd landschap “De 3 

Fonteinen”, en vlakbij het relict “Domein van 3 Fonteinen” 

wat, ondanks het feit dat het een klein element is als 

negatief wordt beoordeeld voor erfgoed 

-2   

Vlierkens Randstedelijke Halte Nieuwe halte ligt in het beschermd landschap “De 3 

Fonteinen”, wat, ondanks het feit dat het een klein element is 

als negatief wordt beoordeeld voor erfgoed 

-2   

Heldenplein Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant in woonwijk met beeld van 

tuinwijk, met bomenrij, wat negatief is huidig stadsbeeld, 

maar owv het feit dat het slechts een klein element is wordt 

dit als weinig negatief beoordeeld. 

-1   

Vlierkens Randstedelijke Halte Nieuwe halte ligt in het beschermd landschap “De 3 

Fonteinen”, wat, ondanks het feit dat het een klein element is 

als negatief wordt beoordeeld voor erfgoed 

-2   

Heldenplein Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 
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D1 Cat Site Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte ligt niet in erfgoedzone maar in de nabijheid 

van relicten, maar ze liggen op nog relatief grote afstand, 

waardoor het effect verwaarloosbaar is 

0   

Uplace Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

E19 Halte in 

verkeersgebied 

Heeft geen effect op erfgoed 0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Nieuwe halte ligt vlakbij het relict “kasteel Beaulieu”  en een 

aantal beschermde woningen in Machelen, waardoor het 

effect als weinig negatief wordt beoordeeld. 

-1   

Da Vinci Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Technics Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte ligt niet in erfgoedzone maar in de nabijheid 

van relicten, maar ze liggen op nog relatief grote afstand, 

waardoor het effect verwaarloosbaar is 

0   

Uplace Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

E19 Halte in 

verkeersgebied 

Heeft geen effect op erfgoed 0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Nieuwe halte ligt vlakbij het relict “kasteel Beaulieu”  en een 

aantal beschermde woningen in Machelen, waardoor het 

effect als weinig negatief wordt beoordeeld. 

-1   

Korenberg Randstedelijke Halte Nieuwe halte ligt niet in erfgoedzone maar in de nabijheid 

van relicten, maar ze liggen op nog relatief grote afstand, 

waardoor het effect verwaarloosbaar is 

0   

Technics Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   
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D3 Cat Site Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Boskantweg Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Stadion Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Nieuwe halte ligt niet in erfgoedzone maar in de nabijheid 

van relicten, maar ze liggen op nog relatief grote afstand, 

waardoor het effect verwaarloosbaar is 

0   

Technics  Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Batavia Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Post Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Nieuwe halte ligt niet in erfgoedzone maar in de nabijheid 

van relicten, maar ze liggen op nog relatief grote afstand, 

waardoor het effect verwaarloosbaar is 

0   

Technics Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Groenstraat Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen beeld van infrastructuur en de 

luchthaven en heeft geen effecten 

0   

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Nieuwe halte ligt niet in erfgoedzone maar in de nabijheid 

van relicten, maar ze liggen op nog relatief grote afstand, 

waardoor het effect verwaarloosbaar is 

0   

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt vlakbij relictzones “Want – Tervenberg – -1   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

Rot – Bosdelle” en “Vuilbeek en Sterrebeek met haar 

Kasteelparken” naast het lijnrelict “Konijnestraat”, wat owv 

het feit dat het een klein element is als weinig negatief kan 

beoordeeld worden. 

 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen in de relictzone Vuilbeek en 

Sterrebeek met haar Kasteelparken” en vlakbij het puntrelict 

“Hof ter Heide”, wat owv het feit dat hier ook een parking 

wordt voorzien als negatief wordt beoordeeld. 

-2   

 

 

 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Nieuwe halte wordt ingeplant midden in heel kwalittiefvolle 

beeld van de open ruimte met kleine resten van de vroeger 

uitgestrekte kouters wat, maar owv het feit dat dit slecht een 

klein element is zal het effect als negatief worden 

beoordeeld.. 

-2   

 

Hippodroom Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E2 Technics Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

A201 Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Nieuwe halte ligt niet in erfgoedzone maar in de nabijheid 

van relicten, maar ze liggen op nog relatief grote afstand, 

waardoor het effect verwaarloosbaar is 

0   

Vlemincklaan Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt vlakbij relictzones “Want – Tervenberg – 

Rot – Bosdelle” en “Vuilbeek en Sterrebeek met haar 

Kasteelparken” naast het lijnrelict “Konijnestraat”, wat owv 

het feit dat het een klein element is als weinig negatief kan 

beoordeeld worden. 

-1   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen in de relictzone Vuilbeek en 

Sterrebeek met haar Kasteelparken” en vlakbij het puntrelict 

“Hof ter Heide”, wat owv het feit dat hier ook een parking 

wordt voorzien als negatief wordt beoordeeld. 

-2   

 

 

 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Tervuren  Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E3 Technics Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

A201 Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Henneau Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

N2 Randstedelijke Halte Nieuwe halte ligt niet in erfgoedzone maar in de nabijheid 

van relicten, maar ze liggen op nog relatief grote afstand, 

waardoor het effect verwaarloosbaar is 

0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte ligt vlakbij het beschermd dorpsgezicht “Hof 

ten Kleinenberg met omgeving’ DB000708) maar owv het 

feit dat dit slecht een klein element is zal het effect als weinig 

negatief worden beoordeeld.. 

-1   

UCL Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Kraainem M Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Kon.Astrid Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

De Burbure Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

L.Marcelis Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

E4 Technics Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

A201 Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Henneau Randstedelijke Halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Heeft geen effect op erfgoed 0   

N2 Randstedelijke Halte Nieuwe halte ligt niet in erfgoedzone maar in de nabijheid 

van relicten, maar ze liggen op nog relatief grote afstand, 

waardoor het effect verwaarloosbaar is 

0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte ligt vlakbij het beschermd dorpsgezicht “Hof 

ten Kleinenberg met omgeving’ DB000708) maar owv het 

feit dat dit slecht een klein element is zal het effect als weinig 

negatief worden beoordeeld.. 

-1   

Marcel Thiry Verstedelijkte halte Nieuwe halte ligt vlakbij het beschermd landschap “Weide 

van hof ter mussen’ (2043-0813/0) maar owv het feit dat dit 

slecht een klein element is zal het effect als weinig negatief 

worden beoordeeld.. 

-1   

Roodebeek M Verstedelijkte halte Nieuwe halte ligt vlakbij het beschermd landschap 

“Vellemolenweg” (2278-0019-0)) maar owv het feit dat dit 

slecht een klein element is zal het effect als weinig negatief 

worden beoordeeld.. 

-1   

Weggevoerden Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt tussen 3 beschermde landschappen ““Park 

van het Maloukasteel”, “Park “de Bronnen” en eigendom 

Solvay” en  “’t Hof van Brussel”, wat owv grote aantal 

erfgoed als negatief wordt beoordeeld. 

-3   

Trammuseum Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Villa Delobar Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Madoux Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

Drie Kleuren Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Vier Armen Halte in 

verkeersgebied 

Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Oppemstraat Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   
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20.6.4 Archeologische waarden: 

Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 20.16 Archeologische waarden tracés 

 
Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord
-ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

A: Brussel Noord tot Heizel 
A1 Dit tracé doorkruist enkel de 17e tot 20e eeuswe site 

“Verregat” (ID865). Verder loopt het tramtracé door geroerde 

grond en urbaan terrein waardoor het effect door 

gelijkaardige werken (infrastructuur) als weinig negatief 

beoordeeld worden. 

-1    

A2 Dit tracé doorkruist enkel de 17e tot 20e eeuswe site 

“Verregat” (ID865). Verder loopt het tramtracé door geroerde 

grond en urbaan terrein waardoor het effect door 

gelijkaardige werken (infrastructuur) als weinig negatief 

beoordeeld worden. 

-1    

B: Heizel - VTM 

B1 Dit tramtracé verstoort geen gekende archeologische 

waarden en loopt door geroerde grond, waardoor geen 

effect wordt verwacht op archeologie 

0    

B2 Dit tramtracé loopt in Strombeek-Bever, nabij de mogelijke 

halte Romeinse Steenweg, langs een windmolen uit de 18e 

eeuw die gedocumenteerd is in het CAI (10094). De 

waarden van de vondsten zijn onbepaald en de nieuw uit te 

voeren werken gebeuren in geroerde grond, waardoor het 

effect als weinig negatief wordt beoordeeld.  

-1    

B3 Dit tramtracé verstoort op het Brussel grondgebied de 

archeologische zone “Ossegem Dries “ (ID 859) en geen 

-1 Variant d loopt in Strombeek-Bever, nabij de 

mogelijke halte Romeinse Steenweg, langs een 
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord
-ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

gekende archeologische waarden in Vlaanderen en loopt 

grotendeels over geroerde grond, behalve in de open zones 

thv de Warandelaan. Door het urbane karakter kan men 

oordelen dat gelijkaardige werken weinig negatief effect 

hebben op archeologie. 

windmolen uit de 18e eeuw die gedocumenteerd 

is in het CAI. 

B4 Dit tramtracé verstoort op het Brussel grondgebied de 

archeologische zone “Ossegem Dries “ (ID 859) en geen 

gekende archeologische waarden in Vlaanderenen  loopt 

grotendeels over geroerde grond, behalve in de open zones 

thv de Warandelaan. Door het urbane karakter kan men 

oordelen dat infrastructuurwerken weinig negatief effect 

hebben op archeologie. 

-1 Variant d loopt in Strombeek-Bever, nabij de 

mogelijke halte Romeinse Steenweg, langs een 

windmolen uit de 18e eeuw die gedocumenteerd 

is in het CAI. 

  

B5 Dit tramtracé verstoort op het Brussel grondgebied de 

archeologische zone “Ossegem Dries “ (ID 859) en geen 

gekende archeologische waarden in Vlaanderenen  loopt 

over geroerde grond.  Door het urbane karakter kan men 

oordelen dat infrastructuurwerken weinig negatief effect 

hebben op archeologie. 

-1    

 

C.VTM – Station Vilvoorde 

C1 Dit tramtracé loopt in Vilvoorde (halte Heldenplein) over de 

archeologische site (de funderingen van een versterkte 

burcht die gedocumenteerd is in het CAI (2719)). Aan de 

overkant ligt de site van de OLV-kerk (CAI 2718). Ondanks 

de aanwezigheid van infrastructuurwerken, wat uitwijst dat 

grondwerken de bodem reeds verstoord hebben, en hoewel 

nu ook gelijkaardige werken uitgevoerd worden, kan om wille 

van grote aanwezigheid van archeologische vondsten, met 

gegevens waaruit blijkt dat ze waardevol zijn, maakt, het 

-3  Ter hoogte van de 

gekende 

archeologische 

vindplaatsen en de 

open ruimten moet 

voorafgaand aan de 

start van de werken 

een begeleid 

proefonderzoek 

-1 

 

 

C2  

C3  
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord
-ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

effect van de nieuwe lijn als sterk negatief kan beoordeeld 

worden. 

worden uitgevoerd, 

waarbij de zones 

worden afgebakend, 

waar mogelijk 

vervolgonderzoek aan 

de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische 

erfgoed 

wetenschappelijk 

correct en afdoende 

gedocumenteerd 

wordt, is het effect op 

de archeologische 

waarden van het plan 

weinig negatief 

 

D – Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Dit tramtracé verstoort geen gekende archeologische 

waarden en loopt door geroerde grond en urbaan terrein 

waardoor er geen effect door gelijkaardige werken 

(infrastructuur) zal zijn 

0 Variant n loopt langs Hof ten Bossche, een 

hoeve die vermeld wordt in het CAI. 

  

D2 Dit tramtracé verstoort geen gekende archeologische 

waarden en loopt door geroerde grond en urbaan terrein 

waardoor er geen effect door gelijkaardige werken 

(infrastructuur) zal zijn. 

0    

D3 Dit tramtracé loopt in Machelen, ter hoogte van de mogelijke 

halte Heirbaan, langs een archeologische Romeinse site die 

vermeld is in het CAI (101). De tramlijn loopt grotendeels 

-1    
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord
-ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

over geroerde grond, behalve in de open zones in het 

noorden van de luchthaven. Door het urbane karakter kan 

men oordelen dat infrastructuurwerken weinig negatief effect 

hebben op archeologie. 

D4 Dit tramtracé loopt in Machelen, ter hoogte van de mogelijke 

halte Heirbaan, langs een archeologische Romeinse site die 

vermeld is in het CAI (101). De tramlijn loopt grotendeels 

over geroerde grond, behalve in de open zones in het 

noorden van de luchthaven. Door het urbane karakter kan 

men oordelen dat infrastructuurwerken weinig negatief effect 

hebben op archeologie. 

-1    

 

E - Brussels Airport - Tervuren 

E1 Dit tramtracé loopt in Zaventem, net ten zuiden van de 

spoorlijn over een archeologische site “Tomveld” (3943 

3196). De nieuwe tramlijn komt meestal in ongeroerde 

grond, in de open onbebouwde zones buiten de stedelijke 

infrastructuur. Hoewel nu ook gelijkaardige werken 

uitgevoerd worden, kan om wille van grote aanwezigheid 

van archeologische vondsten, met gegevens waaruit blijkt 

dat ze waardevol zijn, het effect van de nieuwe lijn als sterk 

negatief kan beoordeeld worden.. . 

-3  Ondanks de 

aanwezigheid van 

infrastructuurwerken, 

wat uitwijst dat 

grondwerken de 

bodem reeds 

verstoord hebben, en 

hoewel nu ook 

gelijkaardige werken 

uitgevoerd worden, 

kan om wille van grote 

aanwezigheid van 

archeologische 

vondsten, met 

gegevens waaruit blijkt 

dat ze waardevol zijn, 

-1 
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord
-ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

maakt, het effect van 

de nieuwe lijn als sterk 

negatief kan 

beoordeeld worden.  
E2 Dit tramtracé verstoort geen archeologische waarden maar 

loopt meestal in ongeroerde grond, in de open onbebouwde 

zones buiten de stedelijke infrastructuur. Door het feit dat 

voornamelijk ongeroerde grond  wordt aangesneden zal het 

effect van de nieuwe lijn als sterk negatief beoordeeld 

worden.. 

-3  De nieuwe tramlijn 

komt meestal in 

ongeroerde grond, in 

de open onbebouwde 

zones buiten de 

stedelijke 

infrastructuur. Hoewel 

nu ook gelijkaardige 

werken uitgevoerd 

worden, kan om wille 

van grote 

aanwezigheid van 

archeologische 

vondsten, met 

gegevens waaruit blijkt 

dat ze waardevol zijn, 

het effect van de 

nieuwe lijn als sterk 

negatief kan 

beoordeeld worden.. 

-1 

E3 Dit tramtracé loopt in Sint-Stevens-Woluwe, ter hoogte van 

de mogelijke halte Woluweveld, langs drie archeologische 

sites die vermeld staan in het CAI “Molen van Kortenberg” 

(3945), “Molen van Erps”(3946) en “Hof van Rijmelgem” 

(3947). Uit de gegevens van deze sites blijkt dat de waarden 

-1    
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Tracé-
alternatief  

Effectbepaling  Beoord
-ling 

Foto’s en varianten MM Beoordeling 
na MM 

onbepaald zin. De tramlijn loopt grotendeels over geroerde 

grond, maar snijdt ook open zones aan. Door het urbane 

karakter kan men oordelen dat infrastructuurwerken weinig 

negatief effect hebben op archeologie.  

E4 Dit tramtracé loopt in Sint-Stevens-Woluwe, ter hoogte van 

de mogelijke halte Woluweveld, langs drie archeologische 

sites die vermeld staan in het CAI “Molen van Kortenberg” 

(3945), “Molen van Erps”(3946) en “Hof van Rijmelgem” 

(3947). Uit de gegevens van deze sites blijkt dat de waarden 

onbepaald zin. De tramlijn loopt grotendeels over geroerde 

grond maakt over een lang tracé gebruik van de bestaande 

tramlijn, maar snijdt ook open zones aan. Door het urbane 

karakter kan men oordelen dat infrastructuurwerken weinig 

negatief effect hebben op archeologie. 

-1    

 
Tabel 20.17 Archeologische waarden - tramhaltes 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Brandweer Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Heimbosch Randstedelijke halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Onysquare Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Houba Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

grond en heeft geen effect op archeologie 

Heizel Randstedelijke halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Brandweer Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Heimbosch Randstedelijke halte Valt niet in een gekende  archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Modelwijk Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Stadion Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Houba Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Heizel Randstedelijke halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

B: Heizel – VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

De Villegas Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Haneveld Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij wegenis waar gelijkaardige werken 

mogelijke archeologische sites reeds verstoord hebben, 

waardoor gelijkaardige werken maar weinig negatief effect 

hebben op archeologie. 

-1   

Hellebeek Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

grond en heeft geen effect op archeologie 

Warande Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige 

werken mogelijke archeologische sites reeds verstoord 

hebben, waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben 

op archeologie. 

0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige 

werken mogelijke archeologische sites reeds verstoord 

hebben, waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben 

op archeologie. 

0   

VTM Randstedelijke halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige 

werken mogelijke archeologische sites reeds verstoord 

hebben, waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben 

op archeologie. 

0   

B2 Esplanade Randstedelijke halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Ligt vlakbij archeologische site 10094,waarvan de waarden 

onbepaald zijn,en valt in geroerde grond, waar de werken de 

archeologische site reeds verstoord hebben en het effect op 

erfgoed als weinig negatief wordt beoordeeld. 

-1   

Bloemdallaan Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

St-Annalaan Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Het Voor Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige 

werken mogelijke archeologische sites reeds verstoord 

hebben, waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben 

op archeologie. 

0   

VTM Randstedelijke halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige 

werken mogelijke archeologische sites reeds verstoord 

hebben, waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben 

op archeologie. 

0   

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Groendal  Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij wegenis waar gelijkaardige werken 

mogelijke archeologische sites reeds verstoord hebben, 

waardoor gelijkaardige werken maar weinig negatief effect 

hebben op archeologie. 

-1   

Streekbaan Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij wegenis waar gelijkaardige werken 

mogelijke archeologische sites reeds verstoord hebben, 

waardoor gelijkaardige werken maar weinig negatief effect 

hebben op archeologie. 

-1   

Vinkenlaan Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige 

0   
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na MM 

werken mogelijke archeologische sites reeds verstoord 

hebben, waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben 

op archeologie. 

VTM Randstedelijke halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige 

werken mogelijke archeologische sites reeds verstoord 

hebben, waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben 

op archeologie. 

0   

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Indringingsweg Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond weg van mogelijke infrastructuurwerken het effect op 

archeologie als zeer negatief kunnen worden beoordeeld.  

-3 In de open ruimte moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

-1 

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Heeft geen effect op erfgoed 0   
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De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige 

werken mogelijke archeologische sites reeds verstoord 

hebben, waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben 

op archeologie. 

0   

VTM Randstedelijke halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige 

werken mogelijke archeologische sites reeds verstoord 

hebben, waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben 

op archeologie. 

0   

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Versailles Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Beizegem Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Mariendal Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige 

werken mogelijke archeologische sites reeds verstoord 

hebben, waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben 

op archeologie. 

0   

VTM Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige 

werken mogelijke archeologische sites reeds verstoord 

0   
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hebben, waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben 

op archeologie. 

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond weg van mogelijke infrastructuurwerken het effect op 

archeologie als zeer negatief kunnen worden beoordeeld.  

-3 In de open ruimte moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

-1 

Ennepetal Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond weg van mogelijke infrastructuurwerken het effect op 

archeologie als zeer negatief kunnen worden beoordeeld.  

-3 In de open ruimte moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

-1 
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afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

Vlierkens Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond weg van mogelijke infrastructuurwerken het effect op 

archeologie als zeer negatief kunnen worden beoordeeld.  

-3 In de open ruimte moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

-1 

Heldenplein  Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond weg van mogelijke infrastructuurwerken het effect op 

archeologie als zeer negatief kunnen worden beoordeeld.  

-3 In de open ruimte moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

-1 
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mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

Ennepetal Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond weg van mogelijke infrastructuurwerken het effect op 

archeologie als zeer negatief kunnen worden beoordeeld.  

-3 In de open ruimte moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

-1 

Vlierkens Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond weg van mogelijke infrastructuurwerken het effect op 

archeologie als zeer negatief kunnen worden beoordeeld.  

-3 In de open ruimte moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

-1 
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worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

Heldenplein Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site, in ongeroerde 

grond weg van mogelijke infrastructuurwerken het effect op 

archeologie als zeer negatief kunnen worden beoordeeld.  

-3 In de open ruimte moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

-1 
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archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

Heldenplein Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken en 

parkingszones waar gelijkaardige werken mogelijke 

archeologische sites reeds verstoord hebben, waardoor 

gelijkaardige werken geen effect hebben op archeologie. 

0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Uplace Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

E19 Halte in 

verkeersgebied 

Valt niet in een archeologische site en in geroerde grond en 

heeft geen effect op archeologie 

0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Valt ligt vlakbij gekende archeologische sites maar in 

geroerde grond, en binnen infrastructuur, zodat mogelijk 

archeologiesche sites reeds verstoord zijn en effect heeft op 

archeologie 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Technics Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 614 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 
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D2 Cat Site Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken en 

parkingszones waar gelijkaardige werken mogelijke 

archeologische sites reeds verstoord hebben, waardoor 

gelijkaardige werken geen effect hebben op archeologie. 

0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Uplace Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

E19 Halte in 

verkeersgebied 

Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Valt ligt vlakbij gekende archeologische sites maar in 

geroerde grond, en binnen infrastructuur, zodat mogelijk 

archeologiesche sites reeds verstoord zijn en effect heeft op 

archeologie 

0   

Korenberg Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken en 

parkingszones waar gelijkaardige werken mogelijke 

archeologische sites reeds verstoord hebben, waardoor 

gelijkaardige werken geen effect hebben op archeologie. 

0   

Technics Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken en 

parkingszones waar gelijkaardige werken mogelijke 

archeologische sites reeds verstoord hebben, waardoor 

0   
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gelijkaardige werken geen effect hebben op archeologie. 

Heirbaan Randstedelijke Halte Ligt vlakbij de gekende archeologische site CAI 101 en in 

ongeroerde grond, zodat het effect op archeologie als zeer 

negatief kunnen worden beoordeeld. 

-3 Ter hoogte van de  

archeologische vindplaatsen 

en de open ruimten moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

-1 

Boskantweg Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar 

gelijkaardige werken mogelijke archeologische sites reeds 

verstoord hebben, waardoor gelijkaardige werken geen 

effect hebben op archeologie. 

0   

Stadion Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar 

gelijkaardige werken mogelijke archeologische sites reeds 

verstoord hebben, waardoor gelijkaardige werken geen 

effect hebben op archeologie. 

0   

Korenberg Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 0   
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ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken en 

parkingszones waar gelijkaardige werken mogelijke 

archeologische sites reeds verstoord hebben, waardoor 

gelijkaardige werken geen effect hebben op archeologie. 

Technics  Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken en 

parkingszones waar gelijkaardige werken mogelijke 

archeologische sites reeds verstoord hebben, waardoor 

gelijkaardige werken geen effect hebben op archeologie. 

0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Ligt vlakbij de archeologische site CAI 101 en in ongeroerde 

grond, zodat het effect op archeologie als zeer negatief 

kunnen worden beoordeeld. 

-3 Ter hoogte van de  

archeologische vindplaatsen 

en de open ruimten moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

-1 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 617 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

het plan weinig negatief 

Batavia Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar 

gelijkaardige werken mogelijke archeologische sites reeds 

verstoord hebben, waardoor gelijkaardige werken geen 

effect hebben op archeologie. 

0   

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar 

gelijkaardige werken mogelijke archeologische sites reeds 

verstoord hebben, waardoor gelijkaardige werken geen 

effect hebben op archeologie. 

0   

Post Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar 

gelijkaardige werken mogelijke archeologische sites reeds 

verstoord hebben, waardoor gelijkaardige werken geen 

effect hebben op archeologie. 

0   

Korenberg Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken en 

parkingszones waar gelijkaardige werken mogelijke 

archeologische sites reeds verstoord hebben, waardoor 

gelijkaardige werken geen effect hebben op archeologie. 

0   

Technics Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken en 

0   
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parkingszones waar gelijkaardige werken mogelijke 

archeologische sites reeds verstoord hebben, waardoor 

gelijkaardige werken geen effect hebben op archeologie. 

Groenstraat Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken en 

parkingszones waar gelijkaardige werken mogelijke 

archeologische sites reeds verstoord hebben, waardoor 

gelijkaardige werken geen effect hebben op archeologie. 

0   

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt in de gekende archeologische sites 

“Tomveld” (3943 3196) en in ongeroerde grond waardoor het 

effect op de archeologie als heel negatief kan worden 

beoordeeld. 

-3 Ter hoogte van de  

archeologische vindplaatsen 

en de open ruimten moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

-1 

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken en 

bedrijven waar gelijkaardige werken mogelijke 

archeologische sites reeds verstoord hebben, waardoor 

0   
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gelijkaardige werken geen effect hebben op archeologie. 

Tramlaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt niet in een gekende archeologische site 

maar in ongeroerde grond, ver van andere mogelijke 

infrastructuurwerken waardoor het effect op de archeologie 

als heel negatief kan worden beoordeeld. 

-3 Ter hoogte van de  

archeologische vindplaatsen 

en de open ruimten moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

-1 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt niet in een gekende archeologische site 

maar in ongeroerde grond, ver van andere mogelijke 

infrastructuurwerken waardoor het effect op de archeologie 

als heel negatief kan worden beoordeeld. 

-3 Ter hoogte van de  

archeologische vindplaatsen 

en de open ruimten moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

-1 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

 

Hippodroom Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt niet in een gekende archeologische site 

maar in ongeroerde grond, ver van andere mogelijke 

infrastructuurwerken waardoor het effect op de archeologie 

als heel negatief kan worden beoordeeld. 

-3 Ter hoogte van de  

archeologische vindplaatsen 

en de open ruimten moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

-1 

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E2 Technics Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 0   



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 621 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

grond en heeft geen effect op archeologie 

A201 Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Ligt nog vrij ver weg van de omliggende gekende 

archeologische sites en in geroerde grond en heeft geen 

effect op archeologie 

0   

Vlemincklaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt niet in een gekende archeologische site 

maar in ongeroerde grond, ver van andere mogelijke 

infrastructuurwerken waardoor het effect op de archeologie 

als heel negatief kan worden beoordeeld. 

-3 Ter hoogte van de  

archeologische vindplaatsen 

en de open ruimten moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

-1 

Tramlaan Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt niet in een gekende archeologische site 

maar in ongeroerde grond, ver van andere mogelijke 

infrastructuurwerken waardoor het effect op de archeologie 

als heel negatief kan worden beoordeeld. 

-3 Ter hoogte van de  

archeologische vindplaatsen 

en de open ruimten moet 

voorafgaand aan de start van 

-1 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Nieuwe halte en parking vallen in de relictzone Vuilbeek en 

Sterrebeek met haar Kasteelparken” en vlakbij het puntrelict 

“Hof ter Heide”, wat owv het feit dat hier ook een parking 

wordt voorzien als negatief wordt beoordeeld. 

-2   

 

 

 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

 

Hippodroom Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt niet in een gekende archeologische site 

maar in ongeroerde grond, ver van andere mogelijke 

infrastructuurwerken waardoor het effect op de archeologie 

als heel negatief kan worden beoordeeld. 

-3 Ter hoogte van de  

archeologische vindplaatsen 

en de open ruimten moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

-1 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

Tervuren  Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E3 Technics Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

A201 Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Henneau Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar 

gelijkaardige werken mogelijke archeologische sites reeds 

verstoord hebben, waardoor gelijkaardige werken geen 

effect hebben op archeologie. 

0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site  “Hof van 

Rijmelgem” (3947). maar vlakbij infrastructuurwerken waar 

gelijkaardige werken mogelijke archeologische sites reeds 

verstoord hebben, waardoor gelijkaardige werken geen 

effect hebben op archeologie 

0   

N2 Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site  (3940). maar 

vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige werken 

0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

mogelijke archeologische sites reeds verstoord hebben, 

waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben op 

archeologie 

Woluwelaan Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

UCL Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Kraainem M Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Kon.Astrid Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

De Burbure Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

L.Marcelis Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

 

Hippodroom Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt niet in een gekende archeologische site 

maar in ongeroerde grond, ver van andere mogelijke 

infrastructuurwerken waardoor het effect op de archeologie 

als heel negatief kan worden beoordeeld. 

-3 Ter hoogte van de  

archeologische vindplaatsen 

en de open ruimten moet 

voorafgaand aan de start van 

de werken een begeleid 

proefonderzoek worden 

uitgevoerd, waarbij de zones 

worden afgebakend, waar 

mogelijk vervolgonderzoek 

aan de orde is. Als op deze 

manier het aanwezige 

archeologische erfgoed 

wetenschappelijk correct en 

-1 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

afdoende gedocumenteerd 

wordt, is het effect op de 

archeologische waarden van 

het plan weinig negatief 

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E4 Technics Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

A201 Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Henneau Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site en in 

ongeroerde grond maar vlakbij infrastructuurwerken waar 

gelijkaardige werken mogelijke archeologische sites reeds 

verstoord hebben, waardoor gelijkaardige werken geen 

effect hebben op archeologie. 

0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site  “Hof van 

Rijmelgem” (3947). maar vlakbij infrastructuurwerken waar 

gelijkaardige werken mogelijke archeologische sites reeds 

verstoord hebben, waardoor gelijkaardige werken geen 

effect hebben op archeologie 

0   

N2 Randstedelijke Halte Valt niet in een gekende archeologische site  (3940). maar 

vlakbij infrastructuurwerken waar gelijkaardige werken 

mogelijke archeologische sites reeds verstoord hebben, 

waardoor gelijkaardige werken geen effect hebben op 

archeologie 

0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

Woluwelaan Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Marcel Thiry Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Roodebeek M Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Weggevoerden Verstedelijkte halte Valt niet in een gekende archeologische site en in geroerde 

grond en heeft geen effect op archeologie 

0   

Trammuseum Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Villa Delobar Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Madoux Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Drie Kleuren Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Vier Armen Halte in 

verkeersgebied 

Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Oppemstraat Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   
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20.7 Cumulatieve effecten bij ontwikkeling van de 4  Vlaams-Brabantse tramlijnen 

Cumulatieve effecten zijn mogelijk in de zone waar P3 (Heist-op-den-Berg –Brussel) en 
P4 (Jette- Tervuren) elkaar kruisen of samenlopen. Daar waar de Woluwelaan de E40 
kruist, komen P3 (A1/2 en deeltracé B)) en P4(D1/2)  tijdelijk samen. Omwille van het 
feit dat hier reeds een kluwen van verkeerswegen aanwezig is zijn er geen cumulatieve 
effecten voor de discipline landschap.  
 
Cumulatieve effecten zijn mogelijk in de zone waar P1 (Boom- Brussel) en P4 elkaar 
kruisen of samenlopen. Ter hoogte van de Heizel lopen P1 (B1) en P4(B1) tijdelijk 
samen, parallel met de E40. Omwille van het feit dat hier reeds een kluwen van 
verkeerswegen aanwezig is zijn er geen cumulatieve effecten voor de discipline 
landschap. 
P1 (A1) en P4(B3 en B5) komen samen op het rond punt ten noorden van de 
Dikkelindedreef. Ook hier zijn er owv het stedelijk karakter geen cumulatieve effecten 
voor de discipline landschap.  
 

20.8 Ontwikkelingsscenario’s 

Tabel 20.18 Relatie van de discipline Landschap, bo uwkundig erfgoed en archeologie met de 

ontwikkelingsscenario’s 

START De effecten van de discipline landschap hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

VSGB Alternatief B1 loopt door het studiegebied van het VSGB. Te Strombeek-Bever, 

ten zuiden verkeersknoop. Hier doorkruist het tracé volgens het VSGB een zone 

als” wonen en park” aangeduid (zie plan 06 van het VSGB)..Deze zone mag 

gebruikt worden als openbaar park en met wonen verwante activiteiten en 

voorzieningen worden verstaan: handel, horeca en toeristische logies, 

bedrijven, kantoren en diensten, …. Inplanting van nieuwe tramlijn zal aan deze 

voorschriften worden getoetst. 

D1, D2, D3 en D4 doorkruisen de zone rond de luchthaven. Ze lopen door de 

zone met bestemmingsgebied “.Specifiek regionaal bedrijventerrein voor 

kleinhandel, door zone aangeduid als “bos”, als “parkgebied” en 

“stationsomgeving. Inplanting van nieuwe tramlijn zal aan deze voorschriften 

worden getoetst. 

Ten zuiden van de luchthavenvallen de deeltracés C1, C2 en C3 (zie figuur 9) 

samen met zones die in het VSCB aangeduid zijn als “agrarisch gebied”, als 

“stationsgebied” en “parkgebied” en “gemengd regionaal bedrijventerrein”. 

Inplanting van nieuwe tramlijn zal aan deze voorschriften worden getoetst. 
R0 De effecten van de discipline landschap hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

MINA4 De effecten van de discipline landschap hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

Uplace Gezien de huidige verwaarloosbare waarde van het projectgebied en  

de omgeving wat betreft de landschapsstructuur en erfgoed zullen de effecten 

van de discipline landschap geen weerslag hebben op dit 

ontwikkelingsscenario.:  

GewOP De effecten van de discipline landschap hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 
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Landinrichtingsproject Vlaamse 

Rand 

Het plan oefent een negatieve invloed uit op dit ontwikkelingsscenario.  Zie ook 

ontwikkelingsscenario VSGB hierboven. 

Fiets-GEN De effecten van de discipline landschap hebben geen weerslag op dit 

ontwikkelingsscenario. 

 
20.9 Leemten in de kennis 

Er zijn geen leemten in de kennis voor deze discipline. 
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21 DISCIPLINE MENS – ORGANISATORISCH 

21.1 Figuren 

Figuur 21.1 Herbevestigd agrarisch gebied 
 

21.2 Afbakening van het studiegebied 

Voor de beschrijving en evaluatie van de effecten op de menselijke gezondheid wordt 
het studiegebied afgebakend in functie van de menselijke populaties die enige invloed 
kunnen ondervinden van de voorgenomen activiteit, op korte of lange termijn. Het betreft 
het gebied waarbinnen de geplande ingrepen en de effecten van de ingrepen op het 
vlak van ruimtelijke functies merkbaar en/of waarneembaar zijn. Dat impliceert dat het 
studiegebied minstens ruimtelijk is uitgebreid tot het grootste van alle studiegebieden, 
besproken onder de andere disciplines in het MER. 
 
Concreet omvat het studiegebied het plangebied en wordt het verder uitgebreid met de 
zones waar effecten kunnen voorkomen door geluid en trillingen en lucht. De effecten 
met betrekking tot mobiliteit worden in het hoofdstuk Mens – Mobiliteit besproken. 
 

21.3 Beschrijving van de referentiesituatie 

21.3.1 Wonen, landbouw, bedrijventerreinen en recreatie 

De aanleg van de tramlijn zal gepaard gaan met grondinname die de volgende 
(menselijke) functies binnen het studiegebied kan beïnvloeden: 
• Wonen 
• Landbouw 
• Bedrijventerreinen 
• Recreatie 
 
Het westelijk deel van het plangebied (tussen Jette en Vilvoorde) wordt hoofdzakelijk 
gekenmerkt door bestemmingen woongebied (rood) en bufferzones of parkgebied 
(groen). Verspreid komen een aantal gebieden voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s 
en gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut voor. 
 
In het noorden, op het grondgebied van Vilvoorde komen voornamelijk woongebieden  
(rood), woonuitbreidingsgebieden (wit-rood) en gebieden voor stedelijke ontwikkeling 
(rood-paars) voor, evenals enkele verspreide gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut (blauw). In dit gebied komen ook heel 
wat industrie voor. Rondom is een bufferzone (groen) aanwezig. 
 
Het centrale deel van het plangebied bevindt zich langs de luchthaven van Zaventem 
(gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en algemeen nut). Hier komen heel wat 
gebieden voor luchthavengerelateerde kantoren en diensten voor. Ten zuidwesten van 
de luchthaven bevindt zich een een smalle strook met ‘geluidswerende gebouwen bij de 
economische poort internationale luchthaven Zaventem’. Iets verder van de luchthaven 
komt ook een kantoor en dienstenzone en een industriegebied voor. 
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Daarnaast zijn er ook enkele woongebieden en woonuitbreidingsgebieden. De overige 
ruimte wordt opgevuld met agrarische gebieden en bufferzones. Aan de grens met 
Brussel komt een landschappelijk waardevol gebied voor. 
 
Het zuidelijke deel van het projectgebied bestaat uit woongebieden, agrarische 
gebieden en bufferzones. In het uiterste zuiden komt een woonpark voor (rood-groen). 
Verspreid bevinden zich ook enkele gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbaarnut en recreatiegebieden. 
 
Binnen Brussel bevinden zich voornamelijk woongebieden en woongebieden met een 
residentieel karakter, afgewisseld met structurerende ruimte, administratiegebied en een 
gebied van collectief belang of van openbare diensten en groenzones. 
 
Rondom het kanaal van Willebroek bevinden zich industriegebieden en gebieden voor 
havenactiviteit en transport, evenals een groot spoorweggebied. 
 

21.3.2 Geluid en Trillingen 

De referentiesituatie voor geluid en trillingen wordt besproken bij de Discipline Geluid en 
Trillingen. 
 

21.3.3 Lucht 

De referentiesituatie voor lucht wordt besproken bij de Discipline Lucht. 
 

21.4 Methodologie effectvoorspelling 

In de discipline Mens-Gezondheid wordt een onderscheid gemaakt tussen 
effecten gepaard gaand met grondinname zoals 
• Direct ruimtebeslag: de inname van menselijke functies 
• Ruimtelijke versnippering van functies 
en diverse vormen van hinder (bijvoorbeeld geluidsoverlast, hinder van trillingen, visuele 
hinder, lichthinder…).  
 
Daarbij zijn die laatste impacten echter slechts relevant voor zover: 
• De mens er daadwerkelijk aan wordt blootgesteld of ermee wordt geconfronteerd; 
• De stoffen waaraan de mens wordt blootgesteld voorkomen in concentraties die 

toxisch of schadelijk zouden zijn voor de gezondheid; 
• De hinder in die mate voorkomt dat ze schade kan toebrengen aan de fysieke en/of 

psychische toestand van de omwonenden. 
 
Aanleg van de tramlijn kan ook leiden tot een daling van de hinder (bv. minder 
geluidsoverlast) en zo tot positieve effecten. 
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21.4.1 Straling 

Rond elke elektrische lading in rust heerst er een elektrisch veld gekarakteriseerd door 
de elektrische veldsterkte E [V/m]. Via dit elektrisch veld kan deze lading een 
mechanische kracht uitoefenen op andere geladen deeltjes op een afstand van de 
lading. Beweegt de elektrische lading, wat in een geleider stroom genoemd wordt, dan 
ontstaat er een magnetisch veld met veldsterkte H [A/m]. Ondergaat de elektrische 
lading een versnelling, dan plant dit elektromagnetisch veld zich voort en ontstaan er 
elektromagnetische velden (EM-velden). Het voortplantingseffect ontstaat doordat elk 
veranderend elektrisch veld een variërend magnetisch veld opwekt, dat op zijn beurt 
weer een elektrisch veld veroorzaakt, enz. Verschillende werkingsmechanismen worden 
vooropgezet om de niet-thermische wisselwerking van ELF-velden met biologische 
weefsels te verklaren, zoals de wijzigingen in de doorlaatbaarheid van celmembranen 
als gevolg van een louter elektrisch fenomeen. Hierdoor kan de normale uitwisseling 
van bestanddelen tussen de cel en haar omgeving in het gedrang komen. Andere niet 
thermische effecten zijn: zenuwstimulatie, rechtkomen van huidharen, 
gezichtsstoringen, ... De mogelijke gevolgen kunnen afhankelijk zijn van 
veldkarakteristieken zoals intensiteit en frequentie en de aanwezigheid van 
harmonischen (Richtlijnenboek Licht en stralingen). 
 
Het materieel dat gebruikt zal worden is een elektrisch voertuig met bovenleiding. Voor 
de elektrische tractie is de gebruikte stroomsterkte afhankelijk van wat de voertuigen 
nodig hebben (het precieze type van voertuig is nog ongekend en zal pas bekend zijn 
nadat een leverancier gekozen is) en hoeveel voertuigen men per sectie zal toelaten. 
De bovenleiding bevindt zich op een hoogte van 5,5 m ten opzichte van de sporen.  
 
Op de bestaande bovenleidingen in Brussel wordt gewerkt met 700V. In het 
onderzoeksrapport van Joseph & Martens (2003) wordt voor een elektrisch 
trolleysysteem met dit voltage een typische blootstellingswaarde van gemiddeld 0.67 µT 
gegeven. Het natuurlijke aardmagnetische veld varieert over het aardoppervlak tussen 
0,035 en 0,07 mT. De Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-
ioniserende Straling (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, 
ICNIRP) heeft zich gebogen over blootstelling aan statische magnetische  velden (zie 
www.icnirp.org). De huidige limieten voor beroepsmatige blootstelling zijn gebaseerd op 
het vermijden van duizeligheid en misselijkheid als gevolg van bewegen door een 
statisch magnetisch veld. De aanbevolen limietwaardes voor beroepsmatige 
blootstelling zijn een tijdgewogen gemiddelde van 200 mT over de gehele werkdag en 
een plafondwaarde van 2 T. Voor continue blootstelling van de algemene bevolking 
wordt een limiet van 40 mT gegeven.  
 
Statische magnetische velden kunnen in het lichaam geïmplanteerde medische 
hulpmiddelen, zoals een pacemaker, beïnvloeden. Dit kan direct negatieve gevolgen 
voor de gezondheid hebben. Daarom wordt aanbevolen dat mensen met een 
pacemaker, een ferromagnetisch implantaat of een geïmplanteerd elektronisch 
apparaat, plaatsen waar de veldsterkte hoger is dan 0,5 mT vermijden. Ook moet er op 
worden gelet dat voorkomen wordt dat metalen voorwerpen plotseling naar magneten 
worden getrokken bij veldsterktes boven 0,3 mT. Het magnetisch veld opgewekt door de 
tram ligt aanzienlijk lager dan deze grenswaarden. Er kan dan ook aangenomen worden 
dat er geen negatieve effecten zullen optreden omwille van dit effect. 
 



 
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 632 - 23 augustus 2013 

 

Ook in het richtlijnenboek spoorlijnen wordt ervan uitgegaan dat “ De hoogspanning op 
de bovenleidingen van trein- en tram in België is te zwak om relevante 
elektromagnetische straling te veroorzaken”.  
 
Sowieso moeten de trams voldoen aan de norm EN 50121-5, wat onder andere inhoudt 
dat zowel de bovenleidingen als de tractie onderstations geen storing naar de omgeving 
mogen veroorzaken door velden en signalen die uitgaan boven de toegelaten maximale 
waarden conform de Europese EMC richtlijnen. 
 
Deze effectgroep wordt dan ook niet verder besproken in het MER. 
 

21.4.2 Lichthinder 

Het effect van lichthinder is moeilijk te bepalen op plan-MER niveau. Er is immers weinig 
concrete informatie over waar verlichting voorzien wordt en om welk type en dergelijke 
het gaat. Ook in het richtlijnenboek spoorwegen wordt aangegeven dat verlichting moet 
onderzocht worden op projectniveau.  
 
Algemeen kan wel aangegeven worden dat verlichting voornamelijk voorzien wordt ter 
hoogte van haltes. Gezien deze zich meestal bevinden in woongebied, waar al veel 
omgevingsverlichting aanwezig is, worden geen belangrijke effecten omwille van 
lichthinder verwacht. Wel is het aangewezen om op projectniveau mogelijke effecten 
van lichthinder meer in detail te bekijken.  
 
Deze effectgroep wordt niet verder meegenomen voor de effectbepaling. 
 

21.4.3 Barrièrewerking/versnippering 

De sneltramlijn vormt een nieuwe lijninfrastructuur die de ruimtelijke samenhang 
rechtstreeks en onrechtstreeks (door het faciliteren van nieuwe ontwikkelingen of 
doorbreken van ruimtelijke entiteiten) kan beïnvloeden en die enige barrièrewerking 
veroorzaakt. De mogelijke impact zal afhankelijk zijn van de verschillen in 
tracéalternatieven. Barrièrewerking kan optreden als verbindingen al dan niet tijdelijk 
onderbroken worden 
 
Hierbij zijn volgende aspecten van belang:  
• De verbindingen die onderbroken worden. Dit zijn niet enkel wegen maar omvat ook 

het versnijden van aaneengesloten gebieden met eenzelfde functie (landbouw, 
recreatie, …).  

• De vermindering van verkeer ter hoogte van verkeersafhankelijke functies 
(winkeliers, …) 

• Een wijziging van de landschapsbeleving ter hoogte van dorpskernen of belangrijke 
functies zoals vb. schoolomgevingen 

 
Deze aspecten worden deels reeds onderzocht in de discipline Mens, mobiliteit en in de 
discipline Landschaps, bouwkundig erfgoed en archeologie. In deze discipline worden 
de effecten samengebracht om een beeld te krijgen van de algemene impact op de 
socio-culturele beleving. 
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21.4.4 Structurerend vermogen 

Het structurerend vermogen is enkel van toepassing rond nieuwe haltes. Haltes zijn zo 
gesitueerd dat ze zoveel mogelijk voldoen aan de randvoorwaarden zoals vastgelegd in 
het RSV, namelijk dat ze voorzien worden in de stedelijke gebieden en in of nabij 
bestaande kernen of hoofddorpen. Deze plaatsen zijn ook voor een tramhalte belangrijk 
aangezien daar ook het grootste potentieel aanwezig is. Daarnaast zijn op sommige 
locaties ook haltes voorzien bij bedrijventerreinen omdat ook daar het potentieel 
aanwezig is.  
 
Het risico op ongewenste ruimtelijke ontwikkelingen moet kunnen opgevangen worden 
door het ruimtelijk beleid (op alle beleidsniveau's). Zo is een ongewenste verstedelijking 
in feite niet mogelijk als dit niet voorzien is in het Gewestplan en alle ruimtelijke 
structuurplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen ed.  
 
Rond de haltes kan dus niets anders voorzien worden dan wat er op vandaag kan, tenzij 
een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt wordt. Dit maakt echter geen deel uit 
van dit plan-MER noch van het ruimtelijk uitvoeringsplan dat zal opgemaakt worden op 
basis van dit plan-MER. Er worden dan ook momenteel geen effecten verwacht met 
betrekking tot het structurerend vermogen. 
 
Op termijn is het mogelijk dat, conform het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, in of 
nabij de haltes nieuwe ontwikkelingen zullen opgestart worden. Het RSV zegt hierover 
het volgende: 
 
In de beheersovereenkomst tussen de federale staat en de NMBS wordt de 
mogelijkheid voorzien halteplaatsen en stations te sluiten, op voorwaarde dat een 
minimaal aantal opstappers niet bereikt wordt. Een ruimtelijke verdichting rond de 
stations kan dit aantal verhogen. Door verdichting en het principe van 
gedeconcentreerde bundeling kunnen eventueel de voorwaarden gecreëerd worden om 
gesloten stations opnieuw te openen.  
 
En verder: De aanleg van een (tangentiële) verbinding met openbaar vervoer (sneltram, 
enz.) biedt perspectieven voor de concentratie van activiteiten in dit sterk 
gefragmenteerde gebied.  
 
Ook het in opmaak zijnde Beleidsplan Ruimte Vlaanderen legt, zo lijken het groenboek 
en de werkdocumenten voor het witboek toch uit te wijzen, sterk de nadruk op 
versterking van de relatie openbaar vervoer – ruimtelijke ordening. 
 
Deze mogelijke verdichting is echter geen beslist beleid en geen onderwerp van dit 
plan-MER, en zal, indien het gerealiseerd wordt, conform de basisprincipes van het RSV 
gebeuren. Dus met de nodige omzichtigheid en respect voor de ruimtelijke draagkracht 
van het gebied.  
  

21.4.5 Overstromingen 

Op basis van de verwachte wijzigingen voor de discipline Water- oppervlaktewater, zal 
ingeschat worden of het overstromingsrisico binnen het plangebied wijzigt. 
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21.4.6 Wonen 

Met behulp van GIS wordt een beschrijving gemaakt van de woongebieden die 
verdwijnen door de aanleg van de tramlijn. Het verlies kan hierbij zowel een huidig 
verlies als een verlies van de potentie tot ontwikkeling zijn zoals het verlies van 
potentieel woongebied (bv. goedgekeurde onbebouwde verkavelingen). Het directe 
verlies komt hier neer op areaalverlies ten gevolge van noodzakelijke grondinnemingen 
en onteigeningen voor de realisatie van de verschillende alternatieven. 
 
Er zal tevens aandacht besteed worden aan de belevingswaarde van de omwonenden. 
Voor de visuele verandering worden twee vormen onderscheiden: 
• Statische verandering 
Verandering door de aanwezigheid van tramlijn zelf (op basis van de verwachte 
wijzigingen voor de discipline Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie (criterium 
landschapsbeeld en –beleving)).  
• Dynamische verandering 
Dit is de verandering door het gebruik van de tramlijn. 
 

21.4.7 Landbouw 

Naar aanleiding van de richtlijnen werd afgesproken dat ADLO de effectbepaling en –
beoordeling voor deze effectgroep voor zijn rekening zou nemen. Hiervoor wordt gebruik 
gemaakt van de door hen ontwikkelde tool: landbouwimpactstudie (LIS). 
 
De landbouwimpactstudie is een projectgebonden computeranalyse op basis van 
beschikbare gegevens. Ze geeft indicatief de impact van een plan of project weer op de 
aangegeven landbouwpercelen, voor de bijhorende bedrijven en op de huidige 
agrarische bestemmingen. 
 
Op basis van het plangebied wordt de landbouwimpactstudie uitgevoerd. Als 
studiegebied werd een zone van 25m rond de tracés genomen, om de worst-case 
impact te bepalen. 
 
De impact op de landbouwbedrijven wordt bepaald op basis van de 
landbouwimpactkaart. De landbouwimpactkaart maakt een klassering van de 
landbouwpercelen uit de landbouwaangifte en het agrarisch gebied in functie van de 
maximale impact op het landbouwgebruik. In illustratie 21.1 wordt de 
Landbouwimpactkaart 2010 voor Vlaanderen getoond. 
 
Illustratie 21.1: Landbouwimpactkaart 2010 
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De landbouwimpactkaart is onderbouwd vanuit meerdere thematische kaarten. Deze 
thematische kaarten verduidelijken daarom ook de klassering van de perceelsimpact. In 
de volgende paragrafen worden de verschillende thematische kaarten die behoren tot 
de landbouwimpactstudie geduid. 
 
Landbouwgebruikskaart 
Deze kaart geeft het huidig landbouwgebruik weer, gebaseerd op de teeltregistraties 
van 2000 tot 2010. Voor Vlaanderen geeft dit de kaart weergegeven in  
illustratie 21.2. 
 

Illustratie 21.2: Landbouwgebruikskaart 2000-2010 

 
 
 
De landbouwstructuur 
Gebaseerd op het landbouwgebruik, de bedrijfsstructuur en waar nodig de intrinsieke 
bodemkwaliteit geeft deze kaart de landbouwstructuur weer. Omwille van privacy reden 
worden de bedrijfszetels en huisblokken gezamenlijk aangeduid op de detailkaart. Voor 
Vlaanderen geeft dit de kaart in   
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illustratie 21.3. 
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Illustratie 21.3: Kaart landbouwstructuur 

 
 
De landbouwgebruikswaarde 
De landbouwgebruikswaarde wordt geschat op basis van het landbouwgebruik, 
individuele bedrijfsgegevens en waar nodig de intrinsieke bodemkwaliteit voor de 
geregistreerde percelen. Voor Vlaanderen geeft dit de kaart in  
illustratie 21.4. 
 

Illustratie 21.4: Kaart landbouwgebruikswaarde 

 
 
De wettelijke en beleidsaanduidingen 
Deze kaart geeft het bestemmingstype (bestemming) en de 
landbouwgebruiksmogelijkheden (kansen en beperkingen) weer voor geheel 
Vlaanderen. Voor Vlaanderen geeft dit de kaart in   
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illustratie 21.5. 
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Illustratie 21.5: Kaart wettelijke en beleidsaandui dingen 

 
 

21.4.8 Bedrijvigheid 

Met behulp van GIS wordt een beschrijving gemaakt van de bedrijven of 
bedrijventerreinen die mogelijk beïnvloed worden door de aanleg van de tramlijn. Het 
kan hier doorsnijding van een bedrijf of buitenruimte van een bedrijf betreffen (negatief) 
maar ook een betere bereikbaarheid (positief). 
 

21.4.9 Recreatie 

Met behulp van GIS wordt een beschrijving gemaakt van mogelijke recreatiegebieden 
die verdwijnen en versnipperd worden door de aanleg van de tramlijn. Tevens wordt er 
een inschatting gemaakt van de verandering in belevingswaarde van de recreanten en 
de verandering in bereikbaarheid. Bij de belevingswaarde wordt een onderscheid 
gemaakt tussen statische verandering en dynamische verandering. 
 

21.4.10 Geluidshinder 

Voor het effect van de geluidshinder (afname/toename) op de omwonenden wordt op 
basis van de dosiseffectrelaties zoals vastgelegd door Miedema het gemiddeld aantal 
ernstig gehinderden bepaald. Dit percentage wordt op basis van woningen en een 
gemiddeld aantal inwoners van 2,3 per woning omgerekend tot een verwacht aantal 
ernstig gehinderden door het omgevingsgeluid. Ook de verandering in duur van de 
hinder wordt in acht genomen.  
 
Zoals zal beschreven worden in paragraaf 21.7.7 kon deze methode niet volledig 
gevolgd worden. Essentieel is immers de toename (of afname) van het aantal ernstig 
gehinderden ten opzichte van de referentiesituatie. Het aantal ernstig gehinderden in de 
referenentiesituatie kan echter niet bepaald worden, waardoor de wijziging meer 
kwalitatief moet ingeschat worden op basis van de gegevens uit de discipline Geluid en 
trillingen. 
 

21.4.11 Hinder door trillingen 

Voor de beoordeling van trillingshinder, wordt gesteund op de effecten bepaald in de 
Discipline Trillingen. Als beoordelingscriteria voor trillingshinder naar Mens worden 
beschouwd: 
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• Wijziging van het aantal gehinderde structuren en bebouwde oppervlakte; 
• Type bestemming/locaties (scholen, ziekenhuizen, rusthuizen, recreatie, 

natuurbeleving…); 
• Afname/toename duur van de hinder. 
 

21.4.12 Lucht 

Ten gevolge van de aanleg van de tramlijn zal de hoeveelheid verkeer in het 
studiegebied wijzigen en hierdoor ook de hoeveelheid emissies. De effectvoorspelling 
zal gebeuren aan de hand van een kwalitatieve inschatting van de toename of afname 
van het verkeer. De voornaamste emissies ten gevolge van wegverkeer bestaan uit 
stikstofoxiden, koolstofmonoxide (CO, product van onvolledige verbranding), fijn stof en 
zwaveldioxide. De componenten NOX en fijn stof zijn meestal het meest problematisch 
met betrekking tot overschrijdingen. Deze zullen dan ook besproken worden in de 
effectbepaling. Er zal rekening worden gehouden met de bestaande luchtkwaliteit. 
 

21.5 Effectuitdrukking  

21.5.1 Barrièrewerking 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van de volgende indicatoren: 
• Aantal en mate van barrières voor zachte weggebruikers 
• Impact op de beleving ter hoogte van dorpskernen en belangrijke functies 
 

21.5.2 Overstromingen 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 
• Grootte zone met risico voor overstromingen; 
• Aantal gehinderden bij overstroming. 
 

21.5.3 Wonen 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 
• Afname woongebied (m²); 
• Verbetering/verslechtering belevingswaarde omwonenden. 
 

21.5.4 Bedrijvigheid 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 
• Afname industriegebied (m²); 
• Impact op individuele bedrijven (bedrijfsgebouw of buitenruimte bedrijf); 
• Verandering in bereikbaarheid. 
 

21.5.5 Landbouw 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 
• Rechtstreekse doorsnijding van huiskavels en bedrijfszetels (-3) 
• Het doorsnijden en herleiden naar economische minder bewerkbare gehelen (-2) 
• De aantasting van eerder versnipperde landbouwdelen (-1) 
Aangezien de tracés meestal wel een langer traject omvatten, is de score een 
gemiddelde van voorgaanden, naar beneden afgerond. 
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21.5.6 Recreatie 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 
• Afname/toename mogelijkheden voor recreanten; 
• Verbetering/verslechtering belevingswaarde recreanten; 
• Verandering in bereikbaarheid. 
 

21.5.7 Geluidshinder 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 
• Aantal ernstig gehinderden (%); 
• Afname/toename ernstig gehinderden (%); 
• Afname/toename duur van de hinder. 
 

21.5.8 Hinder door trillingen 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 
• Aantal gehinderden structuren en bebouwde oppervlakte (m²); 
• Type bestemming/locaties; 
• Afname/toename duur van de hinder. 
 

21.5.9 Lucht 

De effecten worden uitgedrukt aan de hand van volgende indicatoren: 
• Wijziging emissies; 
• Bijdrage tot de vastgestelde luchtkwaliteit in de omgeving. 
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21.6 Beoordelingskader 

Het beoordelingskader voor de discipline Mens - Organisatorisch is weergegeven in  
tabel 21.1. 
 

Tabel 21.1 Beoordelingskader voor de discipline Men s - Organisatorisch 

Beoordeling Barrière- werking Overstromingen Wonen Bedrijvigheid Landbouw Recreatie Geluidshinder Hind er door trillingen L ucht

+3   stijging van het 

woongebied met 

meer dan 80% 

stijging van de 

bedrijvigheid met 

meer dan 80% 

 Recreatie neemt 

zeer sterk toe 

daling van het 

verwacht aantal 

ernstig 

gehinderden met 

meer dan 50 % 

daling van het 

verwacht aantal 

gehinderden 

structuren met meer 

dan 50 % 

daling van het 

verwacht aantal 

ernstig 

gehinderden met 

meer dan 50 %

+2   stijging van het 

woongebied met 

meer dan 50% 

stijging van de 

bedrijvigheid met 

meer dan 50% 

 recreatie neemt 

sterk toe 

daling van het 

verwacht aantal 

ernstig 

gehinderden met 

meer dan 30 % 

daling van het 

verwacht aantal 

gehinderden 

structuren met meer 

dan 30 % 

daling van het 

verwacht aantal 

ernstig 

gehinderden met 

meer dan 30 %

+1   stijging van het 

woongebied met 

meer dan 10% 

stijging van de 

bedrijvigheid met 

meer dan 10% 

 recreatie neemt 

toe 

daling van het 

verwacht aantal 

ernstig 

gehinderden met 

meer dan 10 % 

daling van het 

verwacht aantal 

gehinderden 

structuren met meer 

dan 10 % 

daling van het 

verwacht aantal 

ernstig 

gehinderden met 

meer dan 10 %

0 geen wijziging op het 

vlak van 

barrièrewerking 

Geen effect op 

overstromingsgebied 

Wijziging van het 

woongebied is 

minder dan 10 % 

Wijziging van de 

bedrijvigheid is 

minder dan 10 % 

Weinig impact op 

de 

landbouwbedrijven 

geen wijziging van 

de recreatie 

wijziging van het 

verwacht aantel 

ernstig 

gehinderden is 

minder dan 10 

%  

wijziging van het 

verwacht aantel 

gehinderden 

structuren is minder 

dan 10 %  

wijziging van het 

verwacht aantel 

ernstig 

gehinderden is 

minder dan 10 % 

-1 Beperkte impact  voor 

zachte weggebruikers 

Ligging in effectief 

overstromingsgevoelig 

daling van het 

woongebied met 

daling van de 

bedrijvigheid met 

Beperkte 

landbouwimpact. 

recreatie neemt af stijging van het 

verwacht aantal 

stijging van het 

verwacht aantal 

stijging van het 

verwacht aan
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Beoordeling Barrière- werking Overstromingen Wonen Bedrijvigheid Landbouw Recreatie Geluidshinder Hind er door trillingen L ucht

en voor de beleving 

van dorpskernen en 

belangrijke functies 

gebied maar beperkte 

impact of beperkt 

aantal gebouwen. 

meer dan 10 % meer dan 10 % of 

belangrijke impact 

op beperkt aantal 

bedrijven 

ernstig 

gehinderden met 

meer dan 10 % 

ernstig gehinderden 

met meer dan 10 % 

gehinderde 

structuren met 

meer dan 10 %

-2 Relevante impact  

voor zachte 

weggebruikers en 

voor de beleving van 

dorpskernen en 

belangrijke functies 

Ligging in effectief 

overstromingsgevoelig 

gebied en relevante 

impact of relevant 

aantal gebouwen 

daling van het 

woongebied met 

meer dan 50% 

daling van de 

bedrijvigheid met 

meer dan 50% of 

belangrijke impact 

op belangrijk aantal 

bedrijven 

Relevante 

landbouwimpact 

Recreatie neemt 

sterk af 

stijging van het 

verwacht aantal 

ernstig 

gehinderden met 

meer dan 30 % 

stijging van het 

verwacht aantal 

ernstig gehinderden 

met meer dan 30 % 

stijging van het 

verwacht aantal 

gehinderde 

structuren met 

meer dan 30 %

-3 Significante impact  

voor zachte 

weggebruikers en 

voor de beleving van 

dorpskernen en 

belangrijke functies 

Ligging in effectief 

overstromingsgevoelig 

gebied en significante 

impact of significant 

aantal gebouwen 

daling van het 

woongebied met 

meer dan 80% 

daling van de 

bedrijvigheid met 

meer dan 80% of 

belangrijke impact 

op groot aantal 

bedrijven 

Significante 

landbouwimpact 

 stijging van het 

verwacht aantal 

ernstig 

gehinderden met 

meer dan 50 % 

stijging van het 

verwacht aantal 

ernstig gehinderden 

met meer dan 50 % 

stijging van het 

verwacht aantal 

gehinderde 

structuren met 

meer dan 50 %

 
21.7 Effectbepaling- en beoordeling 

21.7.1 Barrièrewerking 

Tabel 21.2: Effectbepaling barrièrewerking tracés 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Barrièrewerking Beoordeling Variante n MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette tot Heizel 

A1  

 

Deeltracé A1 beschrijft een tramtracé langsheen de 

Dikke Beuklaan, Romeinse Steenweg, Houba De 

Strooperlaan en Keizerin Charlottalaan. Met name ter 

-1 Variant a zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Barrièrewerking Beoordeling Variante n MM Beoordeling 

na MM 

hoogte van de Romeinse Steenweg en de Keizerin 

Charlottalaan worden de aanwezige functies 

doorsneden door de nieuwe te voorziene 

traminfrastructuur. Door de aanwezigheid van een 

fysieke afscheiding wordt de oversteekbaarheid 

(beperkt) bemoeilijkt. 

Het verdwijnen van de bomenrijen op de Houba De 

Strooperlaan en de Keizerin Charlottelaan zal bovendien 

een negatief effect hebben op het stadsbeeld. 

Globaal is het effect voor barrièrewerking beperkt 

negatief beoordeeld. 

A2  Deeltracé A2 beschrijft een tramtracé langsheen de 

Dikke Beuklaan, de Houba De Strooperlaan en Keizerin 

Charlottalaan. Met name ter hoogte van de Dikke 

Beuklaan en de Keizerin Charlottalaan worden de 

aanwezige functies doorsneden door de nieuwe te 

voorzien traminfrastructuur, en dit over significant 

langere afstand en densere bebouwing in vergelijking 

met deeltracé A1. Door de aanwezigheid van een 

fysieke afscheiding wordt ingeschat dat de 

oversteekbaarheid bemoeilijkt. 

De ingreep van de nieuwe infrastructuur in de Generaal 

de Ceunincklaan ten noorden en op het plein Jan Palfyn 

is vrij ingrijpend. Mensen kijken vanuit hun woning of flat 

naar een (naar stedelijke normen) uitgestrekt grone 

gebied als rustzone en speelruimte. De tram zal dit 

beeld verstoren en bovendien de belevenis rond deze 

ruimte, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 

kinderen spelen negatief beïnvloeden. 

-2    
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Globaal wordt het effect voor barrièrewerking relevant 

negatief beoordeeld. 

B: Heizel tot VTM 

B1  Met uitzondering van het segment langs de 

Miramarstraat, de Esplanade, Antwerpselaan en 

Tyraslaan beschrijft het tracé een traject in open ruimte. 

Langs Antwerpselaan (langs A12) en Tyraslaan (op- en 

afrittencomplex) is het tracé gelegen in een duidelijke 

verkeersruimte. De impact van de oversteekbaarheid is 

dus beperkt tot het beperkte verblijfsgebied langs 

Miramarstraat en Esplanade. 

Waar de tram door open ruimte gaat of groene buffers 

verdwijnen, is er een negatief effect op de 

landschapsbeleving. 

Globaal wordt het effect voor barrièrewerking beperkt 

negatief beoordeeld. 

-1 Variant l beschrijft een variant langs de 

Leeuwerikkenlaan en de Vinkenlaan. Beide 

lanen liggen in denser bebouwd woongebied. 

Gezien het faciliteren van de tram door middel 

van een bijzonder overrijdbare bedding, en met 

een aangepast snelheid wordt ingeschat dat dit 

een beperkte negatief effect kent op de 

oversteekbaarheid.  

Variant m beschrijft een variant gelegen aan de 

buitenzijde van de R0. De variant beschrijft een 

tracé in open ruimte, en heeft in vergelijking met 

de beschreven basisvariant geen impact op de 

oversteekbaarheid. Door een groter effect op de 

landschapsbeleving is het effect echter 

negatiever. 

Een verschuiving van de tramlijn naar de 

rand van de groene ruimte aan de 

Grimbergsesteenweg, eventueel 

gecombineerd met een groene buffer in de 

vorm van een bomenrij kan het negatieve 

effect voor landschapsbeleving 

verminderen. Deze milderende maatregel 

is echter niet voldoende om de negatieve 

effecten volledig te milderen. 

-1 

B2  

 

Het plan voorziet om deeltracé B2 aan te leggen in 

bijzonder overrijdbare bedding via Romeinse Steenweg, 

Sint Annalaan, Meeuwenlaan en Vinkenlaan. Gezien het 

plan over een significant langer tracédeel de aanwezige 

woonfuncties doorsnijdt wordt ingeschat dat de 

aanwezige oversteekbaarheid zal afnemen. Ter hoogte 

van Miramarstraat en Esplanade wordt het beperkte 

verblijfsgebied doorsneden. Langs de R0 loopt het tracé 

door de open ruimte, terwijl langs de Tyraslaan de 

verkeersruimte wordt doorsneden. 

Uit bovenstaande wordt afgeleid dat binnen de gestelde 

-2 Variant m beschrijft een variant gelegen aan de 

buitenzijde van de R0. De variant beschrijft een 

tracé in open ruimte, en heeft in vergelijking met 

de beschreven basisvariant geen impact op de 

oversteekbaarheid. Er is echter een groter effect 

op de landschapsbeleving waardoor het effect 

voor barrièrewerking negatiever is. 
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verblijfsruimte, welke significant groter zijn dan deeltracé 

B1, de oversteekbaarheid zal afnemen. 

Op een beperkt aantal plaatsen is er ook een effect op 

de landschapsbeleving voor bewoners. 

Globaal wordt het effect voor barrièrewerking relevant 

negatief beoordeeld. 

B3  

 

Met uitzondering van het tracédeel gelegen door de 

tunnel onder het Eeuwfeestpark, langs R0 en Tyraslaan 

doorsnijdt het deeltracé belangrijke stedelijke functies 

zoals wonen. Ter hoogte van de Eeuwfeestlaan worden 

de westelijke functies afgesneden van het 

Eeuwfeestpark. Langs de Versailleslaan, de 

Wannekouterlaan en de Warandelaan wordt het tracé 

voorzien in een bijzonder overrijdbare bedding, en 

doorsnijdt het hier de aanwezige woonfuncties.  

Uit bovenstaande wordt afgeleid dat binnen de gestelde 

verblijfsruimte, welke significant groter zijn dan deeltracé 

B1, maar vergelijkbaar met deeltracé B2, de 

oversteekbaarheid zal afnemen. 

De tramlijn verstoord twee open ruimten die tussen de 

woningen liggen. Vanuit heel veel woningen kijkt men uit 

op de groene akkerzone. Deze ruimten liggen heel 

centraal tussen vele woonwijken en zijn door hun 

rustgevende en groene karakter heel waardevol voor de 

omwonenden. De rest van het tracé heeft weinig effect 

op het vlak van landschapsbeleving. 

Globaal wordt het effect voor barrièrewerking relevant 

negatief beoordeeld. 

-2 Variant m beschrijft een variant gelegen aan de 

buitenzijde van de R0. De variant beschrijft een 

tracé in open ruimte, en heeft in vergelijking met 

de beschreven basisvariant geen impact op de 

oversteekbaarheid. Er is echter een groter effect 

op de landschapsbeleving waardoor het effect 

voor barrièrewerking negatiever is. 

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Mogelijk kan de traminfrastructuur in de 

twee groene zones meer worden verlegd 

naar de zijkant van het gebied. Dit 

vermindert het effect voor beleving. Het 

negatieve effect voor oversteekbaarheid 

blijft echter overeind, waardoor het effect 

slechts beperkt gemilderd wordt. 

-1 

B4  Met uitzondering van het tracédeel gelegen door de -1 Variant m beschrijft een variant gelegen aan de Mogelijk kan de traminfrastructuur in de -1 
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 tunnel onder het Eeuwfeestpark, langs Indringingslaan 

en Tyraslaan doorsnijdt het deeltracé belangrijke 

stedelijke functies zoals wonen. Ter hoogte van de 

Eeuwfeestlaan worden de westelijke functies 

afgesneden van het Eeuwfeestpark. Langs de 

Versailleslaan en de Wannekouterlaan wordt het tracé 

voorzien in een bijzonder overrijdbare bedding, en 

doorsnijdt het hier de aanwezige woonfuncties.  

Uit bovenstaande wordt afgeleid dat binnen de gestelde 

verblijfsruimte, welke significant groter zijn dan deeltracé 

B1, maar kleiner dan deeltracé B2 en B3, de 

oversteekbaarheid (beperkt ) zal afnemen. 

Het tracé doorloopt de weidse open ruimte tot de 

Indringingsweg. Deze groene ruimte en het landelijk 

karakter van de Indringingsweg is een aangename 

afwisseling binnen het stedelijke verhaal. Zo zal de 

traminfrastructuur hier storend werken en het 

landschapsbeeld voor de omwonenden wijzigen. 

Globaal wordt het effect voor barrièrewerking beperkt 

negatief beoordeeld. 

buitenzijde van de R0. De variant beschrijft een 

tracé in open ruimte, en heeft in vergelijking met 

de beschreven basisvariant geen impact op de 

oversteekbaarheid. Er is echter een groter effect 

op de landschapsbeleving waardoor het effect 

voor barrièrewerking negatiever is. 

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

groene zone meer worden verlegd naar de 

zijkant van het gebied. Dit vermindert het 

effect voor beleving. Het negatieve effect 

voor oversteekbaarheid blijft echter 

overeind, waardoor het effect slechts 

beperkt gemilderd wordt. 

B5  

 

Met uitzondering van het tracédeel gelegen door de 

tunnel onder het Eeuwfeestpark, langs Indringingslaan 

en Tyraslaan doorsnijdt deeltracé belangrijke stedelijke 

functies zoals wonen. Ter hoogte van de Eeuwfeestlaan 

worden de westelijke functies afgesneden van het 

Eeuwfeestpark. Langs de Versailleslaan en de 

Bruynstraat wordt het tracé voorzien in een bijzonder 

overrijdbare bedding, en doorsnijdt het hier de 

aanwezige woonfuncties.  

-2 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 
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Uit bovenstaande wordt afgeleid dat binnen de gestelde 

verblijfsruimte, welke significant groter zijn dan 

deeltracés B1 en B4 en vergelijkbaar met deeltracés B2 

en B3, de oversteekbaarheid (beperkt) zal afnemen. 

Dit tracé heeft een beperkt negatieve impact op de 

landschapsbeleving. 

Globaal wordt het effect op barrièrewerking relevant 

negatief beoordeeld. 

C: Medialaan tot station Vilvoorde 

C1  

 

Het westelijk gedeelte van het deeltracé loopt ofwel 

langs tewerkstellingspolen, ofwel door niet-bebouwd 

gebied. De Rubensstraat en de Vuurkruisenlaan zijn 

beide grote wegenstructuren met weinig 

verblijfskwaliteit. Ter hoogte van de stationslei doorsnijdt 

het voorziene plan de woonkern van Vilvoorde. Dit door 

middel van een bijzondere overrijdbare bedding.  

Rekening houdende met bovenstaande wordt ingeschat 

dat het plan slechts een beperkt negatieve tot negatieve 

impact zal hebben op de oversteekbaarheid. 

Hoewel het tracé op de rand van het park Drie fonteinen 

loopt, kan toch een relevante impact op de beleving van 

dit domein verwacht worden. 

Globaal is het effect voor barrièrewerking beperkt 

negatief. 

-1 Variant l beschrijft een variant via de 

Vlierkensstraat en de Tenierstraat. In vergelijking 

met de beschreven basisvariant wordt een 

bijkomende beperkte lokale impact verwacht 

doordat de variant een woongebied doorsnijdt. 

Ook voor beleving is het effect negatiever. 

  

C2  

 

Het westelijk gedeelte van het deeltracé loopt via 

Belgiëlaan doorheen een woongebied. De Rubensstraat 

en de Vuurkruisenlaan zijn beide grote wegenstructuren 

met weinig verblijfskwaliteit. Ter hoogte van de 

stationslei doorsnijdt het voorziene plan de woonkern 

-2 Variant l beschrijft een variant via de 

Vlierkensstraat en de Tenierstraat. In vergelijking 

met de beschreven basisvariant wordt een 

bijkomende zeer beperkte lokale impact 

verwacht doordat de variant een woongebied 
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van Vilvoorde. Dit door middel van een bijzondere 

overrijdbare bedding.  

Rekening houdende met bovenstaande wordt ingeschat 

dat het plan een negatieve impact zal hebben op de 

oversteekbaarheid. 

Dit tracé spaart Drie fonteinen maar heeft een 

belangrijke impact op de beleving ter hoogte van de 

tuinwijk.  

Globaal is het effect voor barrièrewerking beperkt 

negatief. 

doorsnijdt. De beleving ter hoogte van de 

tuinwijk wordt wel meer beïnvloed dan in het 

alternatief. 

Variant b zorgt niet voor een wijziging van de 

beoordeling. 

C3  Het westelijk gedeelte van het deeltracé loopt via de 

Albert I-laan langs en via de Vlierkensstraat en de 

Tenierstraat doorheen een woongebied. De 

Rubensstraat en de Vuurkruisenlaan zijn beide grote 

wegenstructuren met weinig verblijfskwaliteit. Ter hoogte 

van de stationslei doorsnijdt het voorziene plan de 

woonkern van Vilvoorde. Dit door middel van een 

bijzondere overrijdbare bedding.  

Rekening houdende met bovenstaande wordt ingeschat 

dat het plan een negatieve impact zal hebben op de 

oversteekbaarheid. 

De traminfrastructuur wordt ingeplant in de groene zone 

naast de Albert I-laan. Deze groene strook vormt de 

grens tussen de woonwijk en het bedrijventerrein en de 

grote uitgestrekte gordel die Grimbergen afschermt van 

de stad. Hoewel dit op de grenszone ligt, is het effect 

van de tramlijn op het landschapsbeeld heel groot. Daar 

waar voorbijgangers, bezoekers en bewoners nu een 

immens uitgestrekt beeld zagen van de open ruimte met 

-2    
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het profiel van Grimbergen aan de horizon, zal nu een 

tramlijn met bovenleidingen opduiken. Bovendien is er 

een negatief effect op de beleving ter hoogte van de 

tuinwijk. 

Globaal wordt het effect voor barrièrewerking relevant 

negatief beoordeeld. 

D: Station Vilvoorde tot Airport 

D1  

 

Via de CAT-site beschrijft het deeltracé een traject naar 

de R22. Het zuidoostelijk gedeelte van de Woluwelaan 

doorsnijdt woonfuncties. Het oostelijk gedeelte van het 

deeltracé doorsnijdt tewerkstellingspolen. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat er 

slechts in beperkte mate een vermindering van de 

oversteekbaarheid plaats zal vinden. Er is geen 

belangrijk effect op de beleving. 

Globaal wordt het effect voor barrièrewerking neutraal 

beoordeeld. 

0 Varianten b, c en d beschrijven varianten die de 

CAT-site centraler doorsnijden. Ten gevolge 

hiervan zal een beperkte afname van de 

oversteekbaarheid plaatsvinden in vergelijking 

met de beschreven basisvariant.  

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling.  

  

D2  

 

Via de CAT-site beschrijft het deeltracé een traject naar 

de R22. Het zuidoostelijk gedeelte van de Woluwelaan 

doorsnijdt woonfuncties ter hoogte van Diegem 

Centrum. Het oostelijk gedeelte van het deeltracé 

doorsnijdt tewerkstellingspolen. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat er 

slechts in beperkte mate een vermindering van de 

oversteekbaarheid plaats zal vinden. Er is geen 

belangrijk effect op de beleving. 

Globaal wordt het effect voor barrièrewerking neutraal 

beoordeeld. 

0 Varianten b, c en d beschrijven varianten die de 

CAT-site centraler doorsnijden. Ten gevolge 

hiervan zal een beperkte afname van de 

oversteekbaarheid plaatsvinden in vergelijking 

met de beschreven basisvariant.  

 

  

D3  Via de CAT-site beschrijft het deeltracé een traject naar 0 Variant f beschrijft een variant die de CAT-site   



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 652 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Barrièrewerking Beoordeling Variante n MM Beoordeling 

na MM 

 de R22. Parallel langs de N211 en de E19 loopt het 

tracé langs de woonkern van Machelen. Hierdoor wordt 

de kern van Machelen vermeden. Het oostelijk gedeelte 

van het deeltracé doorsnijdt tewerkstellingspolen. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat er 

slechts in verwaarloosbare mate een vermindering van 

de oversteekbaarheid plaats zal vinden. 

De traminfrastructuur wordt ingeplant in de groene zone 

ter hoogte van de Boskantweg en kan zodoende de 

landelijke omgeving storen. Er is echter nu al een 

verstoring omwille van de infrastructuur van de Ring en 

de luchthaven waardoor het effect beperkt blijft. 

Globaal wordt het effect voor barrièrewerking neutraal 

beoordeeld. 

centraler zal doorsnijden. Ten gevolge hiervan 

zal een beperkte afname van de 

oversteekbaarheid plaatsvinden in vergelijking 

met de beschreven basisvariant.  

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling.  

D4  

 

Via de CAT-site beschrijft het deeltracé een traject naar 

de R22. Langs de N211 loopt het tracé langs de 

woonkern van Machelen. Hierdoor wordt de kern van 

Machelen vermeden. Het oostelijk gedeelte van het 

deeltracé doorsnijdt tewerkstellingspolen. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat er 

slechts in beperkte mate een vermindering van de 

oversteekbaarheid plaats zal vinden. 

Enkel daar waar de tram door de groene ruimte tussen 

Brucargo en de luchthaven rijdt, is er visuele hinder van 

de tramlijn op zijn omgeving. Omwille van het huidige 

beeld van verkeer en industrie, wordt dit als weinig 

negatief beoordeeld. 

Globaal wordt het effect voor barrièrewerking neutraal 

beoordeeld. 

0 Variant f beschrijft een variant die de CAT-site 

centraler zal doorsnijden. Ten gevolge hiervan 

zal een beperkte afname van de 

oversteekbaarheid plaatsvinden in vergelijking 

met de beschreven basisvariant.  
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E: Airport tot Tervuren 

E1  

 

Het deeltracé beschrijft een traject van Brussels Airport 

naar Tervuren grotendeels via een tracé in open ruimte. 

Ter hoogte van de Sterrebeekstraat, de 

Hippodroomlaan/Renbaanlaan en de Grensstraat is een 

woonfunctie aanwezig. Met name op deze tracédelen 

heeft de variant een e impact op de oversteekbaarheid. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat het plan 

een beperkte negatieve invloed zal hebben op de 

oversteekbaarheid, bekeken over het volledige 

deeltracé. 

Algemeen gezien is dit alternatief een optelsom van 

tracés waar de tramlijn zeer storend werkt op het 

landschapsbeeld en de landschapsbeleving. Bovendien 

worden enkele openruimtegebieden doorsneden. 

Globaal gezien wordt het effect voor barrièrewerking 

relevant negatief beoordeeld. 

-2 Variant d zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

Varianten b en c  beschrijven varianten doorheen 

de woonkorrels rond de Mechelsesteenweg. In 

vergelijking met de basisvariant zal de 

oversteekbaarheid lokaal bijkomend gehinderd 

worden.  

Variant z loopt gelijk met de lokale weg en 

spaart zo de waardevolle zone langs de trage 

weg Elisabethlaan. Het effect is licht positiever 

dan het alternatief. 

Keuze voor variant z. Gezien de lengte 

van het tracé is dit echter niet voldoende 

om de negatieve effecten te milderen. 

-2 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 654 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Barrièrewerking Beoordeling Variante n MM Beoordeling 

na MM 

E2  

 

Het deeltracé beschrijft een traject van Brussels Airport 

naar Tervuren, deels via een tracé doorheen 

tewerkstellingpolen, deels via een tracé in open ruimte. 

Ter hoogte van de JB Devlemincklaan, de 

Hippodroomlaan/Renbaanlaan en de Grensstraat is een 

woonfunctie aanwezig. Met name op deze tracédelen 

heeft de variant een significante impact op de 

oversteekbaarheid. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat het plan 

een beperkte negatieve invloed zal hebben op de 

oversteekbaarheid, bekeken over het volledige 

deeltracé. 

Het tracé loopt tussen E40 en het centrum van 

Zaventem door de open zones die als rustpunt tussen 

de woonzones in liggen. Verder door loopt het tracé door 

de open ruimte onder de Autoroute Hesbignonne, gezien 

de lengte van het tracé door dit gebied, is de invloed 

ingrijpend. Vele woningen kijken uit op de open vlakte en 

krijgen nu een gewijzigd uitzicht. Ook wordt het 

akkergebied ten zuiden van de de Lange Eikstraat 

doorsneden worden. Deze openruimte is een rustzone 

tussen de de woningen. In het meest zuidelijke deel 

loopt het tracé door een uitloper van het park van 

Tervuren, waar momenteel nog een waardevol historisch 

landbouwlandschap te vinden is. Door de optelsom van 

al deze effecten ,is het effect op de beleving relevant 

negatief. 

Globaal wordt het effect voor barrièrewerking relevant 

negatief beoordeeld. 

-2 Varianten o, r en s zorgen niet voor een wijziging 

in de beoordeling.  

Varianten b en c beschrijven varianten doorheen 

de woonkorrels rond de Mechelsesteenweg. In 

vergelijking met de basisvariant zal de 

oversteekbaarheid lokaal bijkomend gehinderd 

worden.  

Variant z loopt gelijk met de lokale weg en 

spaart zo de waardevolle zone langs de trage 

weg Elisabethlaan. Het effect is licht positiever 

dan het alternatief. 

Keuze voor variant z. Gezien de lengte 

van het tracé is dit echter niet voldoende 

om de negatieve effecten te milderen. 

-2 
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E3  

 

Het deeltracé beschrijft een traject van Brussels Airport 

naar Tervuren, deels via een tracé doorheen 

tewerkstellingpolen en de R22, met breed profiel, deels 

via een bestaande trambedding, deels via een tracé in 

open ruimte. Ter hoogte van de Wezembeeklaan en de 

Grensstraat is een woonfunctie aanwezig. Met name op 

deze tracédelen heeft de variant een significante impact 

op de oversteekbaarheid. 

Op basis van bovenstaande wordt ingeschat dat het plan 

een verwaarloosbare tot beperkte negatieve invloed zal 

hebben op de oversteekbaarheid, bekeken over het 

volledige deeltracé. 

De tram doorkruist de open ruimte ten zuiden van de 

Wezembeeklaan waardoor de huidige bewoners, die 

momenteel genieten van een strook groen in het 

stedelijk beeld, hun beeld gewijzigd zien. Vanaf dit punt 

loopt de tram over een bestaande trambedding, een 

bedding die momenteel niet door een tram gebruikt 

wordt. De spoorbedding tot aan de Verbomenstraat 

wordt zeer veel benut door wandelaars en fietsers en 

maakt deel uit van een bovenlokaal recreatief 

fietsroutenetwerk. Men kan concluderen dat door de 

inname van dit oude tramtracé wandelaars en fietsers 

nog onmogelijk dit ‘pad’ kunnen gebruiken. Ook wordt 

het akkergebied ten zuiden van de de Lange Eikstraat 

doorsneden worden. Deze openruimte is een rustzone 

tussen de de woningen. In het meest zuidelijke deel 

loopt het tracé door een uitloper van het park van 

Tervuren, waar momenteel nog een waardevol historisch 

-2 Varianten o, r en s zorgen niet voor een wijziging 

in de beoordeling.  

Variant z loopt gelijk met de lokale weg en 

spaart zo de waardevolle zone langs de trage 

weg Elisabethlaan. Het effect is licht positiever 

dan het alternatief.. 

Keuze voor variant z. Gezien de lengte 

van het tracé is dit echter niet voldoende 

om de negatieve effecten te milderen. 

-2 

Mogelijk kan de groene ruimte rond de 

luchthaven en ten zuiden van de 

Wezembeekstraat gespaard blijven door 

de traminfrastructuur meer in de planten 

naar de bebouwde zone toe, en kan een 

groenscherm als buffer werken tussen de 

tramlijn en zijn omgeving. 

-1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling Barrièrewerking Beoordeling Variante n MM Beoordeling 

na MM 

landbouwlandschap te vinden is. Door de optelsom van 

al deze effecten ,is het effect op de beleving relevant 

negatief. 

Globaal wordt het effect voor barrièrewerking relevant 

negatief beoordeeld. 

E4  

 

Het deeltracé beschrijft een traject van Brussels Airport 

naar Tervuren, deels via een tracé doorheen 

tewerkstellingpolen en de R22, met breed profiel, en 

deels via een bestaande trambedding.   

Er wordt ingeschat dat het plan slechts een 

verwaarloosbare impact zal uitoefenen op de 

oversteekbaarheid. Er is geen belangrijk effect op de 

beleving. 

Globaal wordt het effect voor barrièrewerking neutraal 

beoordeeld. 

 

0 Varianten o, r en s zorgen niet voor een wijziging 

in de beoordeling.  

 

  

 
Haltes 
De haltes zorgen niet voor een bijkomende barrièrewerking. Ze zorgen niet voor effecten van oversteekbaarheid en in woongebied gaat het 
om haltes met een beperkte omvang (verstedelijkte halte of randstedelijke halte) waardoor ook het effect op de beleving beperkt wordt 
ingeschat. Haltes in verkeersgebied (P&R) hebben wel een impact op de beleving, maar bevinden zich buiten woongebied, waardoor dit 
minder doorweegt in de barrièrewerking.  
 

21.7.2 Overstromingen 

Voor de effectgroep overstromingen wordt informatie overgenomen vanuit de discipline Water. Bijkomend wordt bekeken in hoeverre 
eventuele zones met een verhoogd overstromingsrisico bebouwd zijn.  
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Zoals echter blijkt uit de effectbepaling voor de discipline Water is de invloed van de tram op het overstromingsgevaar relatief beperkt. De 
trambedding is immers onverhard zodat geen bijkomende afstroming verwacht wordt. Enkel waar de tram effectief overstromingsgevoelig 
gebied doorkruist, kan er een verhoogd risico zijn omdat een deel van het overstromingsgebied wordt ingenomen. Dit is vooral het geval waar 
de tram verhoogd aangelegd wordt zodat een ‘dijkje’ kan ontstaan in het overstromingsgebied.  
Zoals aangegeven bij de milderende maatregelen, kan dit echter opgelost worden door de tram niet op een talud te leggen maar een 
waterdoorlaatbare constructie met peilers te voorzien zodat het water door kan. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 21.3: Effectbepaling overstromingsrisico trac és 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Er bevinden zich geen effectieve of potentiële 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé. Wel is er 

voor het gedeelte in het Brussels Gewest melding van 

schade door hevige regenval. Gezien het tracé over 

bestaande verharding loopt, is er geen effect. 

0 Variant a zorgt niet vor een wijziging in de 

beoordeling 

  

A2 Er bevinden zich geen effectieve of potentiële 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

0    

B: Heizel - VTM 

B1 Er bevinden zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

0 Er bevinden zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

  

B2 Er bevinden zich geen effectieve of potentiële 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé  

0 Er bevinden zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

  

B3 Er bevinden zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé  

0 Voor variant c is er geen effect.   

B4 Er bevinden zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

0   

B5 Er bevinden zich geen effectieve of potentiële 0   
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

C: VTM- Station Vilvoorde 

C1 C1 loopt door het effectief overstromingsgevoelig gebied 

van de Zenne. Er bevinden zich geen gebouwen in dit 

gebied. 

-1 Voor de varianten is er geen effect. De tramsporen kunnen 

verhoogd aangelegd 

worden waarbij water 

onder de sporen door 

kan. Het 

overstromingsgebied 

blijft zijn grootte 

behouden en er zijn 

geen obstakels 

waardoor het 

overstromingsgebied 

in twee gedeeld wordt. 

0 

C2 C2 loopt door het effectief overstromingsgevoelig gebied 

van de Zenne. Er bevinden zich geen gebouwen in dit 

gebied. 

-1 

C3 C3 loopt door het effectief overstromingsgevoelig gebied 

van de Zenne. Er bevinden zich geen gebouwen in dit 

gebied. 

-1  

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 D1 loopt door het effectief overstromingsgevoelig gebied 

van de Vondelgracht, de Trawool en de Woluwe. Het 

effectief overstromingsgevoelig gebied van de 

Vondelgracht en de Trawool ligt op de CAT-site. In het 

gebied van de Woluwe bevinden zich bedrijven, 

woningen, sportcomplexen en een schoolgebouw. 

-2 Variant c en d loopt door het effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de 

Vondelgracht en de Trawool.  

In het gebied van de Vondelgracht bevindt zich 

het bedrijvencentrum Schaarbeek. Het 

overstromingsgebied is zeer klein. Varianten s, 

o, n en r lopen niet door effectief 

overstromingsgevoelig gebied. 

De tramsporen kunnen 

verhoogd aangelegd 

worden waarbij water 

onder de sporen door 

kan. Het 

overstromingsgebied 

blijft zijn grootte 

behouden en er zijn 

geen obstakels 

waardoor het 

overstromingsgebied 

in twee gedeeld wordt. 

0 

D2 D2 loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de Vondelgracht, de 

Trawool en de Woluwe. Het effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de Vondelgracht en 

de Trawool ligt op de CAT-site In het gebied van de 

Woluwe bevinden zich bedrijven, woningen, 

-2 Variant c en d loopt door het effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de 

Vondelgracht en de Trawool. In het gebied van 

de Vondelgracht bevindt zich het 

bedrijvencentrum Schaarbeek. Het 

overstromingsgebied is zeer klein. 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

sportcomplexen en een schoolgebouw. 

D3 D3 loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de Vondelgracht en 

de Trawool. Het effectief overstromingsgevoelig gebied 

van de Vondelgracht en de Trawool ligt op de CAT-site 

Indien de bedding licht verhoogd aangelegd wordt, zal 

het overstromingsgebied opgesplitst worden en bij  

kleine overstromingen verkleind worden. 

-1 Variant f loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de 

Vondelgracht en de Trawool. Voor variant h zijn 

er geen effecten. 

D4 D4 loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de Vondelgracht en 

de Trawool. Het effectief overstromingsgevoelig gebied 

van de Vondelgracht en de Trawool ligt op de CAT-site 

Indien de bedding licht verhoogd aangelegd wordt, zal 

het overstromingsgebied opgesplitst worden en bij  

kleine overstromingen verkleind worden. 

-1 Variant f loopt door het potentieel en effectief 

overstromingsgevoelig gebied van de 

Vondelgracht en de Trawool. 

E: Brussels Airport - Tervuren 

E1 Er bevinden zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

0 Er bevinden zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

  

E2 Dit tracé doorkruist het effectief overstromingsgevoelig 

gebied van de Kleine Maalbeek. Binnen dit 

overstromingsgebied zijn voornamelijk tuinen gelegen. 

-1 Variant c loopt door het potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van de Maalbeek. 

Variant o loopt door het potentieel 

overstromingsgevoelig gebied van de Woluwe. 

Variant z loopt eveneens door potentieel 

overstromingsgevoelig gebied. 

De tramsporen kunnen 

verhoogd aangelegd 

worden waarbij water 

onder de sporen door 

kan. Het 

overstromingsgebied 

blijft zijn grootte 

behouden en er zijn 

geen obstakels 

waardoor het 

overstromingsgebied 

0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

in twee gedeeld wordt. 

E3 Er bevinden zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

0 Er bevinden zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

  

E4 Er bevinden zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

0 Er bevinden zich geen effectieve 

overstromingsgevoelige gebieden op dit tracé 

  

 
Haltes 
Er worden geen haltes voorzien in effectief overstromingsgevoelig gebied. Het effect op overstromingsrisico is dan ook voor alle haltes 
verwaarloosbaar. 
 

21.7.3 Wonen 

De tramlijn kan woongebied innemen. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen zones die enkel als bestemming ‘woongebied’ 
hebben, en zones waar effectief woningen, bouwgronden of tuinen moeten onteigend worden voor de aanleg van de tram. De oppervlakte 
aan woongebied of woonuitbreidingsgebied die maximaal kan ingenomen worden, wordt berekend in een zone van 12,5 m aan weerszijden 
van het tracé. Vaak geeft deze oppervlakte echter een fout beeld van de werkelijke impact (onnauwkeurige inkleuring gewestplan of 
bestemmingsplan, gebruik van bestaande wegen etc.) waardoor de onteigeningen relevanter zijn om te gebruiken als basis voor de 
beoordeling. Ter informatie wordt de oppervlakte wel telkens vermeld. 
 
Om een correcte afweging te kunnen maken tussen de verschillende alternatieven, wordt bij de beoordeling ook rekening gehouden met de 
lengte van het tracé. Hoge aantallen onteigeningen worden echter altijd als (zeer) negatief beoordeeld. Bijkomend wordt nagegaan of bij de 
discipline Landschap, onroerend erfgoed en archeologie, effectgroep landschapsbeleving negatieve effecten verwacht worden op de beleving 
in woonwijken. Dit laatste zowel voor het tramspoor als voor eventuele haltes.  
 
Naast de negatieve effecten van de tram, zorgt deze ook voor een betere ontsluiting met het openbaar vervoer. Dit kan een belangrijke 
meerwaarde zijn voor bewoners en wordt dan ook als een positief element meegenomen. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
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Tabel 21.4: Effectbepaling wonen tracés 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Dit alternatief loopt volledig door woongebied (maximale 

inname 0,7 ha). Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

bestaande infrastructuur. Er zijn geen onteigeningen 

noodzakelijk. Het effect is neutraal.  

0 Variant a zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling; 

  

A2 Dit alternatief loopt volledig door woongebied (maximale 

inname 0,4 ha). Hierbij wordt gebruik gemaakt van 

bestaande infrastructuur. Er zijn geen onteigeningen 

noodzakelijk. De impact op het beeld vanuit de 

woningen in de Generaal de Ceunincklaan en op het 

plein Jan Palfyn is echter ingrijpend. Het effect is beperkt 

negatief. 

-1    

B: Heizel - VTM 

B1 Alternatief B1 loopt voor een groot gedeelte over de A12 

en R0. Lokaal zijn hiervoor wel verbredingen nodig, 

maar deze vallen binnen de bufferzones rond deze 

wegen. Een gedeelte van het tracé loopt ook door 

woongebied (maximale inname 2,9 ha). Voor dit tracé 

moeten geen bestaande woningen verdwijnen, maar het 

woonreservegebied (maximale inname 1,3 ha) wordt wel 

deels ingenomen. Vermoedelijk zal de impact hiervan 

beperkt zijn gezien dit kan samen kan genomen worden 

met een nieuwe straat. Indien de halte voorzien wordt ter 

hoogte van het woonreservegebied, betekent dit 

bovendien dat het nieuwe woongebied goed ontsloten 

wordt met het openbaar vervoer. Op verschillende 

plaatsen is er wel een impact op het landschapsbeeld 

-1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

 

  



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 662 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

vanuit de woningen. Het effect is beperkt negatief. 

B2 Alternatief B2 loopt volledig door woongebied (maximale 

inname 6,5 ha). Het tracé loopt volledig over bestaande 

wegen, Er zijn geen onteigeningen nodig. Op 

verschillende plaatsen is er wel een impact op het 

landschapsbeeld vanuit de woningen. Het effect is 

beperkt negatief. 

-1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

B3 Alternatief B3 loopt grotendeels door woongebied 

(maximale inname 4,4 ha), ten dele op MIVB bedding en 

ten dele op bestaande wegen. De bestaande wegen 

moeten verbreed worden waardoor enkele voortuinen 

zullen ingenomen worden. Op verschillende plaatsen is 

er bovendien een impact op het landschapsbeeld vanuit 

de woningen. Het effect is beperkt negatief. 

-1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

B4 Alternatief B4 loopt voor een groot deel gelijk met 

alternatief B3 (maximale inname woonzone 2,0 ha). Ter 

hoogte van het kruispunt van de Schapenweg met de 

Heysellaan / Wannekouterlaan splitsen de twee 

alternatieven. Ook voor alternatief 4 is de onteigening 

van enkele voortuinen noodzakelijk. Het effect is beperkt 

negatief.  

-1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

B5 Alternatief B5 ten slotte, loopt volledig door woongebied 

(maximale inname 2,0 ha) en over bestaande wegen. 

Het tracé sluit aan bij alternatief 4 ter hoogte van het 

Militair hospitaal. Een tuin en een bouwgrond moeten 

(deels) onteigend worden. Het effect is beperkt negatief. 

-1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Alternatief C1 loopt eerst door industriegebied, en 

vervolgen op de grens van woongebied en parkgebied 

0 De variant zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

op het gewestplan. Het tracé loopt voor een groot 

gedeelte over bestaande wegen, er zijn geen 

onteigeningen nodig. In het gedeelte net voor de 

aansluiting op de N211 (Rubenstraat) loopt het tracé 

door woongebied volgens het gewestplan, maar in 

werkelijkheid aan de rand van het park Drie fonteinen. 

Het laatste stuk van het tracé loopt over de N211 tot aan 

het station van Vilvoorde. Het gehele tracé heeft een 

maximale inname van woonzone van 4,8 ha. Het effect 

is neutraal. 

 

C2 Alternatief C2 loopt eveneens door industriegebied en 

vervolgens volledig door woongebied (maximale inname 

6,1 ha) tot aan de aansluiting op de N211. Het alternatief 

loopt grotendeels langs bestaande wegen, er zijn geen 

onteigeningen nodig. De tweede helft van het tracé loopt 

samen met dit van alternatief C1. Voor dit alternatief 

wordt woongebied ingenomen, de impact zal echter 

beperkt zijn gezien woningen en tuinen gevrijwaard 

blijven. Bovendien zorgt de tram voor een betere 

ontsluiting van de wijken met het openbaar vervoer. Op 

verschillende plaatsen is er wel een impact op het 

landschapsbeeld vanuit de woningen. Het effect is 

beperkt negatief. 

-1 Voor variant b is de onteigening van een (deel 

van een) bouwgrond en een tuin noodzakelijk. 

Deze variant is dan ook negatiever dan het 

alternatief. 

Variant l zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

C3 Alternatief C3 loopt voor een groot deel langs de Albert I 

laan. Hiervoor moet één woning onteigend worden. 

Verder loopt het traject door een woonwijk (gesplitst voor 

de twee richtingen) om van daar aan te sluiten op de 

N211. Er is een belangrijke impact op de 

landschapsbeleving , zeker ter hoogte van de tuinwijk. 

-2    
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alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

Het gehele tracé heeft een maximale inname van 

woonzone van 6,7 ha. 

Positief is wel dat de wijk beter ontsloten wordt met 

openbaar vervoer. Het effect wordt negatief beoordeeld. 

D: Station –Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Alternatief D1 loopt ten noorden van de CAT-site en van 

daar via de Woluwelaan richting de luchthaven. Het 

tracé loopt grotendeels door industriegebied en 

buffergebied, volgens het gewestplan, maar doorsnijdt 

ook twee woongebieden (maximale inname woonzone 

2,0 ha). Gezien de ligging op de Woluwelaan, is de 

impact op de woongebieden echter verwaarloosbaar. 

0 Variant d zorgt ervoor dat verschillende 

woningen moeten onteigend worden. Het effect 

is (veel) negatiever dan het alternatief. 

Voor variant n is de onteigening van (een deel 

van) bouwgronden nodig. Het effect is 

negatiever dan het alternatief. 

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

  

D2 Alternatief D2 loopt grotendeels gelijk met alternatief D1. 

Dit alternatief volgt echter de R0 verder en steekt zo 

door naar de luchthaven. Ook voor dit alternatief is de 

impact op de woongebieden verwaarloosbaar (maximale 

inname woonzone 1,6 ha). 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

D3 Alternatief D3 loopt centraal door de CAT-site. Van 

daaruit loopt het tracé langs de luchthavenlaan en buigt 

dan af naar het westen om via de E19 verder te lopen. 

De E19 wordt (via een nieuw viaduct) gekruist ter hoogte 

van Brucargo. Na Brucargo sluit het tracé aan op de 

Ring en loopt dan verder richting de luchthaven. Dit 

alternatief heeft geen belangrijke impact op 

woongebieden (maximale inname woonzone 1,5 ha en 

0,1 ha woonuitbreidingsgebied). 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

D4 Alternatief D4 loopt gelijk met alternatief D3 tot waar dit 

laatste afbuigt richting E19. Alternatief D4 loopt nog 

0 De variant zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 
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alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

verder op de luchthavenlaan en loopt langs Brucargo tot 

het terug aansluit bij alternatief D3. Ook dit alternatief 

heeft geen belangrijke impact op woongebieden 

(maximale inname woonzone 1,1 ha). 

E: Brussels Airport - Tervuren 

E1 Alternatief E1 loopt aan de rand van de woonkern van 

Zaventem. Ook doorsnijdt het tracé een woonwijk in 

Sterrebeek en loopt het langs een andere woonwijk. 

Hierbij worden telkens bestaande wegen gebruikt die 

wel moeten verbreed worden. Enkele woningen moeten 

onteigend worden. Het tracé doorkruist de woonkern van 

Wezembeek-Oppem gebruik makend van de bestaande 

tramsporen van MIVB en loopt vanaf Ban-Eik over de 

voormalige trambedding verder tot Tervuren. Hier is de 

onteigening van (delen van) bouwgronden noodzakelijk. 

Er is een belangrijke impact op de landschapsbeleving 

voor verschillende woningen. Het effect is relevant 

negatief. Het gehele tracé heeft een maximale inname 

van woonzone van 4,6 ha. 

-2 Varianten b, c en d zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Variant z vermijdt de onteigening van de 

bouwgronden. Het effect is dus positiever dan 

het alternatief. 

Keuze voor variant z. -1 

E2 Alternatief E2 vertrekt naar het westen, kruist de R0 en 

loopt zo verder naar de A201. Hierbij loopt het tracé voor 

een kort stuk langs een woonwijk van Zaventem. Na een 

stukje de A201 gevolgd te hebben, buigt het tracé af 

naar het oosten, kruist terug de R0 en loopt dan naar het 

zuiden, door een woonlint en langs verschillende 

woonwijken. Het tracé kruist de E40 en loopt dan naar 

het oosten om aan te sluiten op het tracé van alternatief 

E1. Ter hoogte van Zaventem is de onteigening van 

verschillende (delen van) bouwgronden, tuinen en 

-2 Varianten b, c, d, o en r zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Variant z vermijdt de onteigening van de 

bouwgronden. Het effect is dus positiever dan 

het alternatief. 

Keuze voor variant z. 

Gezien de 

onteigeningen in 

Zaventem hiermee niet 

vermeden worden, is dit 

echter niet voldoende 

om het effect te 

milderen. 

-2 
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alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

woningen noodzakelijk. Ter hoogte van Wezembeek-

Oppem moeten ook nog enkele (delen van) 

bouwgronden onteigend worden. Er is een belangrijke 

impact op de landschapsbeleving voor verschillende 

woningen. Het effect is negatief. Het gehele tracé heeft 

een maximale inname van woonzone van 5,3 ha. 

E3 Alternatief E3 vertrekt naar het westen, kruist de R0 en 

loopt zo verder naar de A201. Het alternatief loopt door 

bedrijvenpark Keiberg om zo aan te sluiten op de 

Woluwelaan. Ter hoogte van het UZ St-Luc buigt het 

tracé af naar het oosten en loop zo (door enkele 

woonwijken) richting Wezembeek-Oppem. Het laatste 

deel van het tracé valt samen met dit van E1 en E2. 

Enkel op dit laatste stuk is de onteigening van (delen 

van) bouwgronden noodzakelijk. Er is een impact op de 

landschapsbeleving voor enkele woningen.Het effect is 

beperkt negatief. Het gehele tracé heeft een maximale 

inname van woonzone van 6,8 ha. 

-1 Varianten o, r en s zorgen niet voor een wijziging 

in de beoordeling. 

Variant z vermijdt de onteigening van de 

bouwgronden. Het effect is dus positiever dan 

het alternatief. 

Keuze voor variant z.  0 

E4 Alternatief E4 loopt in het begin gelijk met E3. Waar E3 

afbuigt richtin UZ St-Luc blijft E4 echter nog op de 

Woluwelaan. Pas aan de Tervurenlaan buigt het tracé af 

naar het oosten. Gezien dit tracé bijna overal gebruik 

maakt van bestaande (voldoende brede) wegen, is het 

effect voor wonen neutraal. Het gehele tracé heeft een 

maximale inname van woonzone van 0,3 ha. 

0 Varianten o, r en s zorgen niet voor een wijziging 

in de beoordeling. 

 

  

 
Haltes 
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Voor de effectgroep wonen kan algemeen gesteld worden dat voor verstedelijkte haltes enkel een verwaarloosbare impact verwacht wordt. 
Het gaat immers om een zeer beperkte infrastructuur die past binnen een woonomgeving. Voor de andere types haltes wordt de 
effectbespreking in onderstaande tabel besproken. 
 
Tabel 21.5: Effectbepaling wonen haltes 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Brandweer Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Onysquare Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Houba Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Heizel Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Brandweer Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Modelwijk Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Stadion Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Houba Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Heizel Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

B: Heizel – VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

De Villegas Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Haneveld Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Hellebeek Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Warande Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Voor de voorgestelde park&ride ter hoogte van de 

Tyras moet in principe geen woongebied ingenomen 

worden. Deze halte heeft geen invloed op de 

effectgroep wonen. 

0   

VTM Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

B2 Esplanade Randstedelijke halte Deze halte is gelegen vlakbij woningen en heeft 

mogelijk een beperkte invloed op de effectgroep 

wonen (inname grond of wijziging zicht). 

-1 Keuze voor bestaande parking of 

afscherming huizen 

0 

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Bloemdallaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

St-Annalaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Het Voor Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Voor de voorgestelde park&ride ter hoogte van de 

Tyras moet in principe geen woongebied ingenomen 

worden. Deze halte heeft geen invloed op de 

effectgroep wonen. 

0   

VTM Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

De Wand Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen, omdat deze tramhalte al bestaat. 

0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Groendal  Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Streekbaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Vinkenlaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Voor de voorgestelde park&ride ter hoogte van de 

Tyras moet in principe geen woongebied ingenomen 

worden. Deze halte heeft geen invloed op de 

effectgroep wonen. 

0   

VTM Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

De Wand Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen, omdat deze tramhalte al bestaat. 

0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Indringingsweg Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Voor de voorgestelde park&ride ter hoogte van de 

Tyras moet in principe geen woongebied ingenomen 

worden. Deze halte heeft geen invloed op de 

effectgroep wonen. 

0   

VTM Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

De Wand Randstedelijke halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen, omdat deze tramhalte al bestaat. 

0   

Versailles Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Beizegem Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Mariendal Randstedelijke Halte Deze halte is gelegen vlakbij woningen en heeft 

mogelijk een beperkte invloed op de effectgroep 

-1 Keuze voor bestaande parking of 

afscherming huizen 

0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

wonen (inname grond of wijziging zicht). 

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Voor de voorgestelde park&ride ter hoogte van de 

Tyras moet in principe geen woongebied ingenomen 

worden. Deze halte heeft geen invloed op de 

effectgroep wonen. 

0   

VTM Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Deze halte is gelegen in woongebied en heeft mogelijk 

een beperkte invloed op de effectgroep wonen 

(inname grond of wijziging zicht). 

-1 Keuze voor bestaande parking of 

afscherming huizen 

0 

Heldenplein  Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Deze halte is gelegen in woongebied en heeft mogelijk 

een beperkte invloed op de effectgroep wonen 

(inname grond of wijziging zicht). 

-1 Keuze voor bestaande parking of 

afscherming huizen 

0 

Heldenplein Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Deze halte is gelegen in woongebied en heeft mogelijk 

een beperkte invloed op de effectgroep wonen 

(inname grond of wijziging zicht). 

-1 Keuze voor bestaande parking of 

afscherming huizen 

0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Heldenplein Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Uplace Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

E19 Halte in verkeersgebied De inrichting van een P&R ter hoogte van de halte 

Bareel heeft geen impact voor de effectgroep wonen. 

Het is aangewezen hiervoor geen woongebied in te 

nemen. 

0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Deze halte is gelegen in woongebied en heeft mogelijk 

een beperkte invloed op de effectgroep wonen 

(inname grond of wijziging zicht).  

-1 Keuze voor bestaande parking of 

afscherming huizen 

0 

Da Vinci Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Technics Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Uplace Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

E19 Halte in verkeersgebied De inrichting van een P&R ter hoogte van de halte 

Bareel heeft geen impact voor de effectgroep wonen. 

Het is aangewezen hiervoor geen woongebied in te 

nemen. 

0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Deze halte is gelegen in woongebied en heeft mogelijk 

een beperkte invloed op de effectgroep wonen 

(inname grond of wijziging zicht).  

-1 Keuze voor bestaande parking of 

afscherming huizen 

0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Korenberg Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Technics Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Boskantweg Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Stadion Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Technics  Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Batavia Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Post Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Korenberg Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Technics Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Brussels Airport Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Groenstraat Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Deze halte is gelegen vlakbij woningen en heeft 

mogelijk een beperkte invloed op de effectgroep 

wonen (wijziging zicht). 

-1 Afscherming van de woningen  

 

0 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Deze halte is gelegen vlakbij woningen en heeft 

mogelijk een beperkte invloed op de effectgroep 

wonen (wijziging zicht). 

-1 Keuze voor bestaande parking of 

afscherming huizen 

0 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Tervuren Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

E2 Technics Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

A201 Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Vlemincklaan Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

wonen. 

Tramlaan Randstedelijke Halte Deze halte is gelegen vlakbij woningen en heeft 

mogelijk een beperkte invloed op de effectgroep 

wonen (wijziging zicht). 

-1 Afscherming van de woningen  

 

0 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Deze halte is gelegen vlakbij woningen en heeft 

mogelijk een beperkte invloed op de effectgroep 

wonen (wijziging zicht). 

-1 Keuze voor bestaande parking of 

afscherming huizen 

0 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Tervuren  Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

E3 Technics Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

A201 Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Henneau Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

N2 Randstedelijke Halte Deze halte is gelegen in woongebied en heeft mogelijk 

een beperkte invloed op de effectgroep wonen 

(inname grond of wijziging zicht).  

-1 Keuze voor bestaande parking of 

afscherming huizen 

0 

Woluwelaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

UCL Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Kraainem M Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Kon.Astrid Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

De Burbure Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

L.Marcelis Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Tervuren Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

E4 Technics Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

A201 Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Henneau Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. 

0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

N2 Randstedelijke Halte Deze halte is gelegen in woongebied en heeft mogelijk 

een beperkte invloed op de effectgroep wonen 

(inname grond of wijziging zicht).  

-1 Keuze voor bestaande parking of 

afscherming huizen 

0 

Woluwelaan Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Marcel Thiry Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Roodebeek M Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   

Weggevoerden Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Trammuseum Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

Villa Delobar Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

Madoux Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

Drie Kleuren Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

Vier Armen Halte in verkeersgebied De inrichting van een P&R ter hoogte van de halte Vier 

Armen heeft geen impact voor de effectgroep wonen. 

Het is aangewezen hiervoor geen woongebied in te 

nemen. Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

Oppemstraat Verstedelijkte halte Verstedelijkte halte, enkel verwaarloosbare effecten. 

Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

Tervuren Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen invloed op de effectgroep 

wonen. Er is reeds een bestaande tramhalte 

0   

 
21.7.4 Landbouw 

Het voorgestelde tracé loopt deels door agrarisch gebied maar grotendeels door andere gebiedscategoriëen die deels open ruimte gebieden 
zijn, deels nog niet gerealiseerde harde bestemmingen. De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling maakt de inschatting louter op basis 
van het aanwezige professionele landbouwgebruik, ongeacht de planologische bestemming. 
 
De afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling maakt een inschatting van de impact van het betrokken tracé op de geregistreerde 
landbouwpercelen  in het kader van de verplichte oppervlakteaangifte. 
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Bij voorkeur volgen de tracés de grenzen van de landbouwgebruikspercelen, hetgeen als milderende maatregel kan voorgesteld worden met 
het oog op het uiteindelijke project-MER tracé. De verstoring van de huiskavels of de bedrijfssite wordt als significant negatief beoordeeld en 
is derhalve onaanvaardbaar tenzij een aangepast flankerend beleid naar de betrokken landbouwer kan gegarandeerd. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 21.6: Effectbepaling landbouw tracés 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Dit alternatief loopt niet door landbouwgebied. Het effect 

is neutraal. 

0 Ook de varianten lopen niet door 

landbouwgebied.  

  

A2 Dit alternatief loopt niet door landbouwgebied. Het effect 

is neutraal. 

0    

B: Heizel - VTM 

B1 Voor zover de bestaande wegenis wordt gevolg zijn er 

beperkt randeffecten naar aanwezig landbouwgebruik. 

Ter hoogte van Potaarde word teen landbouwperceel 

doorsneden en herleid tot economisch ontwerkbare 

percelen 

-1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling 

 

  

B2 Voor zover de bestaande wegenis wordt gevolg zijn er 

beperkt randeffecten naar aanwezig landbouwgebruik 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling 

 

  

B3 Voor zover de bestaande wegenis wordt gevolg zijn er 

beperkt randeffecten naar aanwezig landbouwgebruik. 

Ter hoogte van Potaarde word teen landbouwperceel 

doorsneden en herleid tot economisch ontwerkbare 

percelen 

-1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling 

 

  

B4 Voor zover de bestaande wegenis wordt gevolg zijn er -2 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de   
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

beperkt randeffecten naar aanwezig landbouwgebruik. 

Ter hoogte van Potaarde word teen landbouwperceel 

doorsneden en herleid tot economisch ontwerkbare 

percelen 

beoordeling 

 

B5 Voor zover de bestaande wegenis wordt gevolg zijn er 

beperkt randeffecten naar aanwezig landbouwgebruik 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling 

 

 

  

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Dit alternatief loopt niet door landbouwgebied. 0 Ook de variant l heeft geen impact op landbouw.   

C2 Dit alternatief loopt niet door landbouwgebied. 0 Ook de varianten hebben geen impact op 

landbouw. 

  

C3 Voor zover het traject gelegen is langs of in de 

bestaande wegenis betreft het enkel randeffecten naar 

het naastliggende landbouwgebruik 

0    

D: Station –Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Dit alternatief loopt niet door landbouwgebied. 0 Geen van de varianten betekent een belangrijke 

wijziging voor de effectgroep landbouw. 

  

D2 Dit alternatief loopt niet door landbouwgebied. 0 Geen van de varianten betekent een belangrijke 

wijziging voor de effectgroep landbouw. 

  

D3 Versnippering van landbouwareaal met doorsnijding van 

landbouwgebruikspercelen en randeffecten vooral aan 

de Luchthavenlaan 

-2 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

D4 Aan de Felix-Timmermanslaan  wordt het aanwezige 

landbouwgebruik doormidden gesneden wat leidt tot 

economisch onbewerkbare gehelen 

-1 De variant zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

E: Brussels Airport - Tervuren 

E1 Voor zover de bestaande wegenis wordt gevolg zijn er -1 Varianten b, c en d zorgen niet voor een   
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alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

beperkt randeffecten naar aanwezig landbouwgebruik, 

echter bij Werkmansstraat wordt een landbouwgebied 

doorsneden en herleid naar economisch onwerkbare 

percelen 

wijziging in de beoordeling. 

Variant z loopt meer door agrarisch gebied. 

E2 Voor zover de bestaande wegenis wordt gevolg zijn er 

beperkt randeffecten naar aanwezig landbouwgebruik 

Echter op diverse plekken (Leuvensesteenweg, Oude 

Keulse Weg en Renbaanlaan) wordt een stedelijk 

landbouwgebied doorsneden en herleid naar 

economisch onwerkbare percelen 

-2 Varianten b, c, d, o en r zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Variant z loopt meer door agrarisch gebied. 

  

E3 Voor zover de bestaande wegenis wordt gevolg zijn er 

beperkt randeffecten naar aanwezig landbouwgebruik, 

echter bij de Wilde Rozenlaan wordt een stedelijk 

landbouwgebied doorsneden en herleid naar 

economisch onwerkbare percelen. 

-1 Varianten s, o en r zorgen niet voor een wijziging 

in de beoordeling. 

Variant z loopt meer door agrarisch gebied. 

  

E4 nvt 0 Geen van de varianten betekent een belangrijke 

wijziging voor de effectgroep landbouw. 
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Haltes 
Gezien de exacte ligging of grondiname van de haltes niet gekend is, wordt voornamelijk onderzocht of ze in landbouwgebied liggen. Indien 
dit het geval is, moet in een later stadium onderzocht worden of er effecten zijn. 
 
Tabel 21.7: Effectbepaling landbouw haltes 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Brandweer Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Heimbosch Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Onysquare Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Houba Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Heizel Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Brandweer Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Heimbosch Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Modelwijk Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Stadion Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 0   



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 681 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

Houba Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Heizel Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

B: Heizel - VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

De Villegas Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Haneveld Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied, maar in de 

praktijk ligt er wel een veld. Er kan dan ook mogelijk 

een beperkt negatief effect zijn voor de effectgoep 

landbouw. 

-1 Grondige evaluatie impact en 

compensatie waar nodig. 

0 

Hellebeek Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Warande Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Deze halte ligt niet in landbouwgebied, maar in de 

praktijk bevinden er zich wel akkers. Voor de 

voorgestelde park&ride ter hoogte van de Tyras 

worden akkers ingenomen. Er kan dan ook mogelijk 

een beperkt negatief effect zijn voor de effectgoep 

landbouw. 

De akkers zijn wel gelegen in natuurgebied volgens 

het gewestplan. Toch zal het aangewezen zijn om bij 

een concrete uitwerking de effecten voor individuele 

landbouwers te onderzoeken. 

-1 Evaluatie impact en compensatie 

waar nodig. 

 

0 
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

VTM Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

B2 Esplanade Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Bloemdallaan Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

St-Annalaan Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Het Voor Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Deze halte ligt niet in landbouwgebied, maar in de 

praktijk bevinden er zich wel akkers. Voor de 

voorgestelde park&ride ter hoogte van de Tyras 

worden akkers ingenomen. Er kan dan ook mogelijk 

een beperkt negatief effect zijn voor de effectgoep 

landbouw. 

De akkers zijn wel gelegen in natuurgebied volgens 

het gewestplan. Toch zal het aangewezen zijn om bij 

een concrete uitwerking de effecten voor individuele 

landbouwers te onderzoeken. 

-1 Evaluatie impact en compensatie 

waar nodig. 

 

0 

VTM Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

De Wand Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

Wannekouter Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Groendal  Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied, maar in de 

praktijk ligt er wel een veld. Er kan dan ook mogelijk 

een beperkt negatief effect zijn voor de effectgoep 

landbouw. 

-1 Evaluatie impact en compensatie 

waar nodig. 
0 

Streekbaan Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied, maar in de 

praktijk ligt er wel een veld. Er kan dan ook mogelijk 

een beperkt negatief effect zijn voor de effectgoep 

landbouw. 

-1 Evaluatie impact en compensatie 

waar nodig. 
0 

Vinkenlaan Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Deze halte ligt niet in landbouwgebied, maar in de 

praktijk bevinden er zich wel akkers. Voor de 

voorgestelde park&ride ter hoogte van de Tyras 

worden akkers ingenomen. Er kan dan ook mogelijk 

een beperkt negatief effect zijn voor de effectgoep 

landbouw. 

De akkers zijn wel gelegen in natuurgebied volgens 

het gewestplan. Toch zal het aangewezen zijn om bij 

een concrete uitwerking de effecten voor individuele 

landbouwers te onderzoeken. 

-1 Evaluatie impact en compensatie 

waar nodig. 

 

0 

VTM Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

De Wand Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

Indringingsweg Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Deze halte ligt niet in landbouwgebied, maar in de 

praktijk bevinden er zich wel akkers. Voor de 

voorgestelde park&ride ter hoogte van de Tyras 

worden akkers ingenomen. Er kan dan ook mogelijk 

een beperkt negatief effect zijn voor de effectgoep 

landbouw. 

De akkers zijn wel gelegen in natuurgebied volgens 

het gewestplan. Toch zal het aangewezen zijn om bij 

een concrete uitwerking de effecten voor individuele 

landbouwers te onderzoeken. 

-1 Evaluatie impact en compensatie 

waar nodig. 

 

0 

VTM Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

De Wand Randstedelijke halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Versailles Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Beizegem Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Mariendal Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 0   
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invloed voor de effectgroep landbouw. 

De Tyras Halte in verkeersgebied Deze halte ligt niet in landbouwgebied, maar in de 

praktijk bevinden er zich wel akkers. Voor de 

voorgestelde park&ride ter hoogte van de Tyras 

worden akkers ingenomen. Er kan dan ook mogelijk 

een beperkt negatief effect zijn voor de effectgoep 

landbouw. 

De akkers zijn wel gelegen in natuurgebied volgens 

het gewestplan. Toch zal het aangewezen zijn om bij 

een concrete uitwerking de effecten voor individuele 

landbouwers te onderzoeken. 

-1 Evaluatie impact en compensatie 

waar nodig. 

 

0 

VTM Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Heldenplein  Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   
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Vlierkens Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Heldenplein Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Heldenplein Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Uplace Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

E19 Halte in verkeersgebied Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. Voor een P&R 

dient geen landbouwgebied ingenomen te worden. 

0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   
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Technics Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Uplace Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

E19 Halte in verkeersgebied Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. Voor een P&R 

dient geen landbouwgebied ingenomen te worden. 

0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Korenberg Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Technics Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Deze halte ligt in landbouwgebied (op de rand) en kan 

dan ook mogelijk een negatief effect hebben. Gezien 

het gaat om een randstedelijke halte (met parking) 

wordt het effect negatief beoordeeld. 

-2 Grondige evaluatie impact en 

compensatie waar nodig. 

0 

Boskantweg Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied, maar in de -1 Evaluatie impact en compensatie 0 
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praktijk ligt er wel een veld. Er kan dan ook mogelijk 

een negatief effect zijn voor de effectgoep landbouw. 

Gezien het gaat om een verstedelijkte halte (zonder 

parking) wordt het effect beperkt negatief beoordeeld. 

waar nodig. 

 

Stadion Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Korenberg Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Technics  Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Deze halte ligt in landbouwgebied (op de rand) en kan 

dan ook mogelijk een negatief effect hebben. Gezien 

het gaat om een randstedelijke halte (met parking) 

wordt het effect negatief beoordeeld. 

-2 Grondige evaluatie impact en 

compensatie waar nodig. 

0 

Batavia Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Post Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Korenberg Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Technics Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   
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Brussels Airport Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Groenstraat Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Deze halte ligt in landbouwgebied en kan dan ook 

mogelijk een negatief effect hebben. Gezien het gaat 

om een randstedelijke halte (met parking) wordt het 

effect negatief beoordeeld. 

-2 Grondige evaluatie impact en 

compensatie waar nodig. 

0 

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Deze halte ligt in landbouwgebied en kan dan ook 

mogelijk een negatief effect hebben. Gezien het gaat 

om een randstedelijke halte (met parking) wordt het 

effect negatief beoordeeld. 

-2 Grondige evaluatie impact en 

compensatie waar nodig. 

0 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Deze halte ligt in landbouwgebied en kan dan ook 

mogelijk een negatief effect hebben. Gezien het gaat 

om een randstedelijke halte (met parking) wordt het 

effect negatief beoordeeld. 

-2 Grondige evaluatie impact en 

compensatie waar nodig. 

0 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Tervuren Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

E2 Technics Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

Da Vinci Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

A201 Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Vlemincklaan Randstedelijke Halte Deze halte ligt in landbouwgebied en kan dan ook 

mogelijk een negatief effect hebben. Gezien het gaat 

om een randstedelijke halte (met parking) wordt het 

effect negatief beoordeeld. 

-2 Grondige evaluatie impact en 

compensatie waar nodig. 

0 

Tramlaan Randstedelijke Halte Deze halte ligt in landbouwgebied en kan dan ook 

mogelijk een negatief effect hebben. Gezien het gaat 

om een randstedelijke halte (met parking) wordt het 

effect negatief beoordeeld. 

-2 Grondige evaluatie impact en 

compensatie waar nodig. 

0 

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Deze halte ligt in landbouwgebied en kan dan ook 

mogelijk een negatief effect hebben. Gezien het gaat 

om een randstedelijke halte (met parking) wordt het 

effect negatief beoordeeld. 

-2 Grondige evaluatie impact en 

compensatie waar nodig. 

0 

Ban-Eik Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Tervuren  Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

E3 Technics Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

Da Vinci Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

A201 Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Henneau Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

N2 Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

UCL Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Kraainem M Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Kon.Astrid Verstedelijkte halte Deze halte ligt vlakbij landbouwgebied en in de praktijk 

ligt er een veld. Er kan dan ook mogelijk een negatief 

effect zijn voor de effectgoep landbouw. Gezien het 

gaat om een verstedelijkte halte (zonder parking) 

wordt het effect beperkt negatief beoordeeld. 

-1 Evaluatie impact en compensatie 

waar nodig. 

 

0 

De Burbure Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

L.Marcelis Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   
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Ban-Eik Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Tervuren Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

E4 Technics Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

A201 Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Keiberg Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Henneau Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

N2 Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Marcel Thiry Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Roodebeek M Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Weggevoerden Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   
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na MM 

Trammuseum Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Villa Delobar Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Madoux Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Drie Kleuren Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Vier Armen Halte in verkeersgebied Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Oppemstraat Verstedelijkte halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

Tervuren Randstedelijke Halte Deze halte ligt niet in landbouwgebied en heeft geen 

invloed voor de effectgroep landbouw. 

0   

 
21.7.5 Bedrijvigheid 

De tramlijn kan industriegebied innemen. Hierbij moet een onderscheid gemaakt worden tussen zones die enkel als bestemming 
‘industriegebied’ hebben, en zones waar effectief bedrijven of buitenruimtes van bedrijven moeten onteigend worden voor de aanleg van de 
tram. De oppervlakte aan industriegebied die maximaal kan ingenomen worden, wordt berekend in een zone van 12,5 m aan weerszijden 
van het tracé. Vaak geeft deze oppervlakte echter een fout beeld van de werkelijke impact (onnauwkeurige inkleuring gewestplan of 
bestemmingsplan, gebruik van bestaande wegen etc.) waardoor de onteigeningen relevanter zijn om te gebruiken als basis voor de 
beoordeling. Ter informatie wordt de oppervlakte wel telkens vermeld. 
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Om een correcte afweging te kunnen maken tussen de verschillende alternatieven, wordt bij de beoordeling ook rekening gehouden met de 
lengte van het tracé. Hoge aantallen onteigeningen worden echter altijd als (zeer) negatief beoordeeld. Bijkomend wordt nagegaan of de 
ontsluiting van de terreinen in het gedrang komt door de aanleg van de tram. 
 
Een negatieve invloed op de ontsluiting van de bedrijventerreinen is momenteel moeilijk te bepalen gezien de exacte locatie van de tracés 
nog niet gekend is. Hoewel dus geen concrete uitspraak kan gedaan worden, kan algemeen wel gesteld worden dat er geen toegangswegen 
worden afgesloten. Volgende principes dienen bij de definitieve keuze in acht genomen te worden te worden:).  

• Wegencategorisering respecteren: vooral zwaar vervoer moet rechtstreeks en zo kort mogelijk naar primaire wegen type II of hoger 
• Geen verkeer aanzuigen naar of doorheen aanliggende woongebieden 
• Geen barrièrevorming: bedrijventerrein bereikbaar ( en doorsteekbaar voor fietsers en voetgangers  

 
Naast de negatieve effecten van de tram, zorgt deze ook voor een betere ontsluiting met het openbaar vervoer. Dit kan een belangrijke 
meerwaarde zijn voor werknemers en wordt dan ook als een positief element meegenomen. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 21.8: Effectbepaling bedrijvigheid tracés 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Dit alternatief loopt niet door industriegebied. Wel is er 

een betere ontsluiting voor het UZ Brussel. Het effect is 

beperkt positief. 

+1    

A2 Dit alternatief loopt niet door industriegebied. Wel is er 

een betere ontsluiting voor het UZ Brussel. Het effect is 

beperkt positief. 

+1    

B: Heizel - VTM 

B1 Alternatief B1 loopt deels door een zone voor KMO’s en 

ambachtelijke bedrijven (maximale inname 

industrieterrein 1,1 ha). Het tracé loopt niet over 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

 

  



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 695 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

bestaande bedrijfsgebouwen of –percelen maar in de 

nog niet bebouwde restzone. Er zijn geen onteigeningen 

nodig. 

B2 Dit alternatief loopt niet door industriegebied. Het effect 

is neutraal. 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

B3 Dit alternatief loopt niet door industriegebied. Het effect 

is neutraal. 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

B4 Voor dit alternatief is de onteigening van een 

buitenruimte van een bedrijf noodzakelijk. Wel is er een 

betere ontsluiting voor het Militair hospitaal. Het effect is 

neutraal. 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

B5 Voor dit alternatief is de onteigening van een 

buitenruimte van een bedrijf noodzakelijk. Wel is er een 

betere ontsluiting voor het Militair hospitaal. Het effect is 

neutraal. 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Dit alternatief loopt door industriegebied (maximale 

inname industrieterrein 1,3 ha). Hierbij worden 

bestaande wegen gebruikt. Wel is een onteigening van 

buitenruimte van een bedrijf noodzakelijk. Gezien een 

halte voorzien wordt, verbetert de bereikbaarheid met 

openbaar vervoer. Globaal is het effect beperkt positief. 

+1 De variant zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

C2 Dit alternatief loopt door industriegebied (maximale 

inname industrieterrein 1,4 ha). De onteigening van 

buitenruimte van een bedrijf is noodzakelijk. Gezien een 

halte voorzien wordt, verbetert de bereikbaarheid met 

openbaar vervoer. Globaal is het effect beperkt positief. 

+1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

C3 Dit alternatief loopt door industriegebied (maximale 

inname industrieterrein 0,8 ha). Hierbij worden 

0    
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

bestaande wegen gebruikt. Het effect is neutraal. 

D: Station –Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Alternatief D1 loopt ten noorden van de CAT-site en van 

daar via de Woluwelaan richting de luchthaven. Het 

tracé loopt grotendeels door industriegebied (maximale 

inname industrieterrein 6,4 ha) en buffergebied, volgens 

het gewestplan. Voor dit alternatief moeten verschillende 

bedrijfsgebouwen en buitenruimtes van bedrijven 

onteigend worden. Een deel van de bedrijven krijgt 

mogelijk wel een betere onstluiting voor het openbaar 

vervoer. 

Het effect is (relevant) negatief.  

-2 Varianten n, r en s zorgen ervoor dat minder 

onteigeningen nodig zijn. Het effect is positiever 

dan het alternatief. 

Variant d zorgt voor een bijkomende onteigening 

van een bedrijf en buitenruimtes van bedrijven. 

Het effect is negatiever dan voor het alternatief. 

De andere varianten hebben geen invloed op de 

beoordeling. 

Een keuze voor variant s 

kan de effecten milderen 

tot beperkt negatief. 

 

 

-1 

Een combinatie van 

variant s met variant n 

maakt het effect 

neutraal. 

 

0 

D2 Voor dit alternatief moeten verschillende 

bedrijfsgebouwen en buitenruimtes van bedrijven 

onteigend worden. Een deel van de bedrijven krijgt 

mogelijk wel een betere onstluiting voor het openbaar 

vervoer. 

Het effect is (relevant) negatief. Het gehele tracé heeft 

een maximale inname van industrieterrein van 3,9 ha. 

-2 Variant d zorgt voor een bijkomende onteigening 

van een bedrijf en buitenruimtes van bedrijven. 

Het effect is negatiever dan voor het alternatief. 

De andere varianten hebben geen invloed op de 

beoordeling. 

  

D3 Voor dit alternatief moeten verschillende 

bedrijfsgebouwen en buitenruimtes van bedrijven 

onteigend worden. Een deel van de bedrijven krijgt 

mogelijk wel een betere onstluiting voor het openbaar 

vervoer. 

Het effect is (relevant) negatief. Het gehele tracé heeft 

een maximale inname van industrieterrein van 1,4 ha. 

-2 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

D4 Voor dit alternatief moeten verschillende 

bedrijfsgebouwen en buitenruimtes van bedrijven 

onteigend worden. Een deel van de bedrijven krijgt 

-2 De variant zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

mogelijk wel een betere onstluiting voor het openbaar 

vervoer. 

Het effect is (relevant) negatief. Het gehele tracé heeft 

een maximale inname van industrieterrein van 2,0 ha. 

E: Brussels Airport - Tervuren 

E1 Voor dit alternatief moeten ter hoogte van Nossegem 

enkele buitenruimtes van bedrijven onteigend worden. 

Het bedrijventerrein wordt wel beter ontsloten met 

openbaar vervoer. Het effect is beperkt negatief. 

Het gehele tracé heeft een maximale inname van 

industrieterrein van 2,0 ha. 

-1 Varianten b, c en z zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling.  

Variant d zorgt ervoor dat meer onteigeningen 

van buitenruimtes van bedrijven én de 

onteigening van enkele bedrijfgebouwen 

noodzakelijk zijn. Deze variant is dus (veel) 

negatiever dan het alternatief. 

 

  

E2 Bij het verlaten van de luchthaven moeten enkele 

bedrijfsgebouwen onteigend worden. Aan het 

bedrijventerrein Keiberg is de onteigening van enkele 

buitenruimtes van bedrijven noodzakelijk. Ook aan 

Zaventem-Zuid is dit het geval. Het effect is negatief. 

Het gehele tracé heeft een maximale inname van 

industrieterrein van 6,9 ha. 

-2 Varianten b, c en z zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling.  

Variant d zorgt ervoor dat meer onteigeningen 

van buitenruimtes van bedrijven én de 

onteigening van enkele bedrijfgebouwen 

noodzakelijk zijn. Deze variant is dus (veel) 

negatiever dan het alternatief. 

Varianten o en r zorgen voor minder 

onteigeningen. Het effect is positiever dan het 

alternatief. 

Keuze voor variant o en 

r. 

-1 

E3 Bij het verlaten van de luchthaven moeten enkele 

bedrijfsgebouwen onteigend worden. Aan het 

bedrijventerrein Keiberg is de onteigening van enkele 

buitenruimtes van bedrijven noodzakelijk. De betere 

bereikbaarheid van UZ St-Luc en de bedrijventerreinen 

is positief. Globaal is het effect negatief. 

-2 Varianten s en z zorgen niet voor een wijziging 

in de beoordeling.  

Varianten o en r zorgen voor minder 

onteigeningen. Het effect is positiever dan het 

alternatief. 

Keuze voor variant o en 

r. 

-1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

Het gehele tracé heeft een maximale inname van 

industrieterrein van 5,4 ha. 

E4 Bij het verlaten van de luchthaven moeten enkele 

bedrijfsgebouwen onteigend worden. Aan het 

bedrijventerrein Keiberg is de onteigening van enkele 

buitenruimtes van bedrijven noodzakelijk. De betere 

bereikbaarheid van de bedrijventerreinen is positief. 

Globaal is het effect negatief. 

Het gehele tracé heeft een maximale inname van 

industrieterrein van 5,4 ha. 

-2 Variant s zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling.  

Varianten o en r zorgen voor minder 

onteigeningen. Het effect is positiever dan het 

alternatief. 

Keuze voor variant o en 

r. 

-1 
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Haltes 
De haltes kunnen een positief effect hebben, wanneer de bereikbaarheid van individuele bedrijven of industrieterreinen verbetert wordt, maar 
ook negatieve effecten omwille van ruimtebeslag. 
 
Tabel 21.9: Effectbepaling bedrijvigheid haltes 

Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Brandweer Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Onysquare Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Houba Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Heizel Randstedelijke halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Brandweer Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Modelwijk Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Stadion Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Houba Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Heizel Randstedelijke halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

B: Heizel - VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

De Villegas Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Haneveld Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Hellebeek Verstedelijkte halte Deze halte ligt vlak aan een KMO-zone en betekent 

een verbetering van de bereikbaarheid met het 

openbaar vervoer. 

+1   

Warande Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoordeling MM Beoordeling 

na MM 

De Tyras Halte in verkeersgebied Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 

De voorgestelde park&ride ter hoogte van de Tyras 

heeft geen invloed op bedrijvigheid. 

0   

VTM Randstedelijke halte Deze halte ligt in een diensten- en kantorenzone en 

betekent een verbetering van de bereikbaarheid met 

het openbaar vervoer. 

+1   

B2 Esplanade Randstedelijke halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Bloemdallaan Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

St-Annalaan Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Het Voor Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 

De voorgestelde park&ride ter hoogte van de Tyras 

heeft geen invloed op bedrijvigheid. 

0   

VTM Randstedelijke halte Deze halte ligt in een diensten- en kantorenzone en 

betekent een verbetering van de bereikbaarheid met 

het openbaar vervoer. 

+1   

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

De Wand Randstedelijke halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Groendal  Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Streekbaan Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Vinkenlaan Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 

De voorgestelde park&ride ter hoogte van de Tyras 

heeft geen invloed op bedrijvigheid. 

0   

VTM Randstedelijke halte Deze halte ligt in een diensten- en kantorenzone en 

betekent een verbetering van de bereikbaarheid met 

+1   
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na MM 

het openbaar vervoer. 

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

De Wand Randstedelijke halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Indringingsweg Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 

De voorgestelde park&ride ter hoogte van de Tyras 

heeft geen invloed op bedrijvigheid. 

0   

VTM Randstedelijke halte Deze halte ligt in een diensten- en kantorenzone en 

betekent een verbetering van de bereikbaarheid met 

het openbaar vervoer. 

+1   

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

De Wand Randstedelijke halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Versailles Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Beizegem Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Mariendal Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 

De voorgestelde park&ride ter hoogte van de Tyras 

heeft geen invloed op bedrijvigheid. 

0   

VTM Randstedelijke Halte Deze halte ligt in een diensten- en kantorenzone en 

betekent een verbetering van de bereikbaarheid met 

het openbaar vervoer. 

+1   

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   
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Heldenplein  Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Heldenplein Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Heldenplein Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte Deze halte ligt in industriegebied. Aangezien het gaat 

om een verstedelijkte halte is de inname van 

industrieterrein miniem.  

 

Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van het industrieterrein. 

+1   

Kerklaan Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Uplace Verstedelijkte halte Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van het industrieterrein. 

+1   

E19 Halte in verkeersgebied Deze halte ligt in industriegebied. Een P&R zou 

kunnen zorgen voor inname van terreinen van 

bedrijven of de ontsluiting kunnen bemoeilijken. 

 

Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van het industrieterrein. 

-2 Inplanting moet zo gebeuren dat 

de inname van bijkomende ruimte 

van de bedrijven tot een minimum 

beperkt wordt en de ontsluiting 

van het terrein niet in gedrang 

komt. 

 

0 
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Diegem Dorp Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Technics Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Deze halte ligt in industriegebied. Aangezien het gaat 

om een verstedelijkte halte is de inname van 

industrieterrein miniem.  

 

Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van het industrieterrein. 

+1   

Kerklaan Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Uplace Verstedelijkte halte Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van industrieterrein. 

+1   

E19 Halte in verkeersgebied Deze halte ligt in industriegebied. Een P&R zou 

kunnen zorgen voor inname van terreinen van 

bedrijven of de ontsluiting kunnen bemoeilijken. 

 

Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van het industrieterrein. 

-2 Inplanting moet zo gebeuren dat 

de inname van bijkomende ruimte 

van de bedrijven tot een minimum 

beperkt wordt en de ontsluiting 

van het terrein niet in gedrang 

komt. 

 

0 

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Technics Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Deze halte ligt in industriegebied. Aangezien het gaat 

om een verstedelijkte halte is de inname van 

industrieterrein miniem.  

 

+1   
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Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van het industrieterrein. 

Heirbaan Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Boskantweg Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Stadion Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Technics  Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Deze halte ligt in industriegebied. Aangezien het gaat 

om een verstedelijkte halte is de inname van 

industrieterrein miniem.  

 

Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van het industrieterrein. 

+1   

Heirbaan Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Batavia Randstedelijke Halte Deze halte ligt nabij een aantal bedrijven.  
Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van de bedrijven. 

+1   

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte Deze halte ligt nabij een aantal bedrijven.  
Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van de bedrijven. 

+1   

Post Randstedelijke Halte Deze halte ligt nabij een aantal bedrijven.  
Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van de bedrijven. 

+1   

Korenberg Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Technics Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

E : Brussels Airport-Tervuren 
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E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Groenstraat Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte Deze halte ligt in een zone voor ambachtelijke 

bedrijven en KMO’s. De aanleg van een randstedelijke 

halte kan mogelijk aanleiding geven tot beperkt 

ruimtebeslag. Anderzijds wordt de bereikbaarheid van 

het bedrijventerrein verbeterd. Globaal is het effect 

beperkt negatief.  

-1 Inplanting moet zo gebeuren dat de 

inname van bijkomende ruimte van 

de bedrijven tot een minimum 

beperkt wordt en de ontluiting van 

het terrein niet in gedrang komt. 

+1 

Tramlaan Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

E2 Technics Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

A201 Randstedelijke Halte Deze halte ligt in een diensten- en kantorenzone. De 

aanleg van een randstedelijke halte kan mogelijk 

aanleiding geven tot beperkt ruimtebeslag. Anderzijds 

wordt de bereikbaarheid van het bedrijventerrein 

verbeterd. Globaal is het effect beperkt negatief. 

-1 Inplanting moet zo gebeuren dat de 

inname van bijkomende ruimte van 

de bedrijven tot een minimum 

beperkt wordt en de ontluiting van 

het terrein niet in gedrang komt. 

+1 

Keiberg Verstedelijkte halte Deze halte ligt in een diensten- en kantorenzone. De 

aanleg van een randstedelijke halte kan mogelijk 

aanleiding geven tot beperkt ruimtebeslag. Anderzijds 

wordt de bereikbaarheid van het bedrijventerrein 

verbeterd. Globaal is het effect beperkt negatief. 

-1 Inplanting moet zo gebeuren dat de 

inname van bijkomende ruimte van 

de bedrijven tot een minimum 

beperkt wordt en de ontluiting van 

het terrein niet in gedrang komt. 

+1 

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Vlemincklaan Randstedelijke Halte Deze halte ligt nabij een zone een zone voor +1   
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ambachtelijke bedrijven en KMO’s.  
Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van de bedrijven. 
Tramlaan Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Tervuren  Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

E3 Technics Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

A201 Randstedelijke Halte Deze halte ligt in een diensten- en kantorenzone. De 

aanleg van een randstedelijke halte kan mogelijk 

aanleiding geven tot beperkt ruimtebeslag. Anderzijds 

wordt de bereikbaarheid van het bedrijventerrein 

verbeterd. Globaal is het effect beperkt negatief. 

-1 Inplanting moet zo gebeuren dat de 

inname van bijkomende ruimte van 

de bedrijven tot een minimum 

beperkt wordt en de ontluiting van 

het terrein niet in gedrang komt. 

+1 

Keiberg Verstedelijkte halte Deze halte ligt in een diensten- en kantorenzone. De 

aanleg van een randstedelijke halte kan mogelijk 

aanleiding geven tot beperkt ruimtebeslag. Anderzijds 

wordt de bereikbaarheid van het bedrijventerrein 

verbeterd. Globaal is het effect beperkt negatief. 

-1 Inplanting moet zo gebeuren dat de 

inname van bijkomende ruimte van 

de bedrijven tot een minimum 

beperkt wordt en de ontluiting van 

het terrein niet in gedrang komt. 

+1 

Henneau Randstedelijke Halte Deze halte ligt nabij een diensten- en kantorenzone.  
Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van de bedrijven. 

+1   

Woluweveld Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

N2 Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

UCL Verstedelijkte halte Deze halte ligt vlakbij het UCL-ziekenhuis en vlakbij 

een aantal bedrijven en betekent een verbetering van 

+1   
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de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. 

Kraainem M Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Kon.Astrid Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

De Burbure Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

L.Marcelis Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

E4 Technics Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

A201 Randstedelijke Halte Deze halte ligt in een diensten- en kantorenzone. De 

aanleg van een randstedelijke halte kan mogelijk 

aanleiding geven tot beperkt ruimtebeslag. Anderzijds 

wordt de bereikbaarheid van het bedrijventerrein 

verbeterd. Globaal is het effect beperkt negatief. 

-1 Inplanting moet zo gebeuren dat de 

inname van bijkomende ruimte van 

de bedrijven tot een minimum 

beperkt wordt en de ontluiting van 

het terrein niet in gedrang komt. 

+1 

Keiberg Verstedelijkte halte Deze halte ligt in een diensten- en kantorenzone. De 

aanleg van een randstedelijke halte kan mogelijk 

aanleiding geven tot beperkt ruimtebeslag. Anderzijds 

wordt de bereikbaarheid van het bedrijventerrein 

verbeterd. Globaal is het effect beperkt negatief. 

-1 Inplanting moet zo gebeuren dat de 

inname van bijkomende ruimte van 

de bedrijven tot een minimum 

beperkt wordt en de ontluiting van 

het terrein niet in gedrang komt. 

+1 

Henneau Randstedelijke Halte Deze halte ligt nabij een diensten- en kantorenzone.  
Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid van de bedrijven. 

+1   

Woluweveld Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

N2 Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Marcel Thiry Verstedelijkte halte Deze halte ligt nabij een aantal bedrijven.  
Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

+1   
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betere bereikbaarheid van de bedrijven. 
Roodebeek M Verstedelijkte halte Deze halte ligt nabij het Woluwe-shopping center.  

Deze halte zorgt voor een positief effect door een 

betere bereikbaarheid. 

+1   

Weggevoerden Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Trammuseum Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Villa Delobar Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Madoux Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Drie Kleuren Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Vier Armen Halte in verkeersgebied Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Oppemstraat Verstedelijkte halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Deze halte heeft geen effect op bedrijvigheid. 0   

 
21.7.6 Recreatie 

De tram kan op verschillende manier een impact hebben voor de effectgroep recreatie. Zo kan er een directe invloed zijn waar het tracé een 
recreatiegebied doorsnijdt en bijvoorbeeld een voetbalterrein inneemt. Het effect kan echter ook meer indirect zijn door een wijziging van de 
landschapsbeleving ter hoogte van monumenten of belangrijke zones voor wandelaars. Vaak worden deze zones opgezocht omwille van de 
rust en kan de tram een belangrijke impact hebben. 
 
Bij de discipline Landschap werd de effectgroep landschapsbeleving opgevat met de bewoners/bezoekers in het landschap als receptoren. 
Zij “ondergaan” het beeld van tram en traminfrastructuur. Bij Mens recreatie kan geopperd worden dat de passagiers van een tram vaak 
buitenkijken (niet deelnemen aan het verkeer) en dus ook het landschap kunnen beleven. In principe leidt een tramlijn door open landschap 
dus voor een aangenamer beleving van minstens een deel van de passagiers. Dit nemen we echter niet mee in de beoordeling om 
verwarring met de beoordeling in de discipline landschap (landschapbeleving) te vermijden. Het mogelijk aangenamere beeld voor 
passagiers kan dus geenszins als milderend element voor de beoordeling in die discipline gebruikt worden. 
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Meer nog dan voor de andere effectgroepen is de bereikbaarheid van de locaties met het openbaar vervoer echter ook zeer belangrijk voor 
recreatiegebieden. Een halte ter hoogte van een belangrijk gebied voor recereatie wordt dan ook meegenomen als een (zeer) positief effect. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tabel 21.10: Effectbepaling recreatie haltes 

Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Dit alternatief heeft geen effect op het vlak van recreatie. 0 Ook de varianten hebben geen effect op 

recreatie. 

  

A2 Dit alternatief heeft geen effect op het vlak van recreatie. 0 Ook de varianten hebben geen effect op 

recreatie. 

  

B: Heizel - VTM 

B1 Alternatief B1 loopt deels door recreatiegebied. Het gaat 

concreet om voetbalvelden. Gezien de combinatie met 

de tramlijn niet haalbaar is, wordt dit als relevant 

negatief beoordeeld. 

De tram zorgt wel voor een betere bereikbaarheid van 

de Heizel, maar dit kan het negatieve effect niet 

opheffen. 

De inplanting van de haltes zorgt niet voor een wijziging 

in de beoordeling. 

 

 

-2 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

B2 Dit alternatief heeft geen effect op het vlak van recreatie. 0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

B3 Voor alternatieven  B3, B4 en B5 is de gedeeltelijke 

onteigening nodig van een voetbalterrein. Het is niet 

duidelijk in hoeverre er plaats genoeg is om het terrein te 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 
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alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

verplaatsen. Anderzijds zorgen alle alternatieven voor 

een betere bereikbaarheid voor de recreatie langs de 

Eeuwfeestlaan. Een halte ter hoogte van Heizel/atomium 

is een belangrijke meerwaarde op het vlak van recreatie. 

De inplanting van de andere haltes zorgt niet voor een 

belangrijke wijziging in de beoordeling 

B4 Voor alternatieven  B3, B4 en B5 is de gedeeltelijke 

onteigening nodig van een voetbalterrein. Het is niet 

duidelijk in hoeverre er plaats genoeg is om het terrein te 

verplaatsen. Anderzijds zorgen alle alternatieven voor 

een betere bereikbaarheid voor de recreatie langs de 

Eeuwfeestlaan. Een halte ter hoogte van Heizel/atomium 

is een belangrijke meerwaarde op het vlak van recreatie. 

De inplanting van de andere haltes zorgt niet voor een 

belangrijke wijziging in de beoordeling 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

B5 Voor alternatieven  B3, B4 en B5 is de gedeeltelijke 

onteigening nodig van een voetbalterrein. Het is niet 

duidelijk in hoeverre er plaats genoeg is om het terrein te 

verplaatsen. Anderzijds zorgen alle alternatieven voor 

een betere bereikbaarheid voor de recreatie langs de 

Eeuwfeestlaan. Een halte ter hoogte van Heizel/atomium 

is een belangrijke meerwaarde op het vlak van recreatie. 

De inplanting van de andere haltes zorgt niet voor een 

belangrijke wijziging in de beoordeling 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Alternatief C1 loopt door het park Drie Fonteinen. Het 

tracé valt buiten de zone voor stedelijke recreatie van 

BPA Drie Fonteinen. Een deel van het park zal echter 

wel ingenomen worden. Ook wordt de 

-1 Variant l zorgt ervoor dat de zone door het park 

Drie Fonteinen vermeden wordt. Deze variant is 

dan ook positiever op het vlak van recreatie dan 

het alternatief. 

Keuze voor variant l 0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

landschapsbeleving van wandelaars beïnvloed. 

Anderzijds zorgt het alternatief voor een betere 

bereikbaarheid van zowel het park Drie Fonteinen als de 

sportinfrastructuur langs de Beneluxlaan/Twee 

leeuwenweg.  

Het effect is niet significant negatief. 

C2 Alternatief C1 loopt door het park Drie Fonteinen. Het 

tracé valt buiten de zone voor stedelijke recreatie van 

BPA Drie Fonteinen. Een deel van het park zal echter 

wel ingenomen worden. Anderzijds zorgt het alternatief 

voor een betere bereikbaarheid van zowel het park Drie 

Fonteinen als de sportinfrastructuur langs de 

Beneluxlaan/Twee leeuwenweg.  

Het effect is niet significant negatief. 

-1 Variant l zorgt ervoor dat de zone door het park 

Drie Fonteinen vermeden wordt. Deze variant is 

dan ook positiever op het vlak van recreatie dan 

het alternatief. 

Variant b zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

Keuze voor variant l 0 

C3 Alternatief C3 loopt niet door een recreatiezone of een 

voor recreatie belangrijk gebied. Het effect is neutraal. 

0    

D: Station –Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Dit alternatief heeft geen effect op het vlak van recreatie. 0 Ook de varianten hebben geen effect op 

recreatie. 

  

D2 Dit alternatief heeft geen effect op het vlak van recreatie. 0 Ook de varianten hebben geen effect op 

recreatie. 

  

D3 Dit alternatief heeft geen effect op het vlak van recreatie. 0 Ook de varianten hebben geen effect op 

recreatie. 

  

D4 Dit alternatief heeft geen effect op het vlak van recreatie. 0 Ook de variant heeft geen effect op recreatie.   

E: Brussels Airport - Tervuren 

E1 Dit alternatief heeft geen effect op het vlak van recreatie. 0 Ook de varianten hebben geen effect op 

recreatie. 

  

E2 Dit alternatief heeft geen effect op het vlak van recreatie. 0 Ook de varianten hebben geen effect op   
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

recreatie. 

E3 De spoorbedding tot aan de Verbomenstraat wordt zeer 

veel benut door wandelaars en fietsers en maakt deel uit 

van een bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk. Door 

de inname van dit oude tramtracé kunnen fietsers en 

wandelaars nog onmogelijk dit pad gebruiken. Het effect 

is negatief. 

-2 Ook de varianten hebben geen effect op 

recreatie. 

  

E4 Dit alternatief heeft geen effect op het vlak van recreatie. 0 Ook de varianten hebben geen effect op 

recreatie. 
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Haltes 
Haltes kunnen een negatief effect hebben, indien een voor recreatie belangrijke zone ingenomen wordt. Meestal zullen de effecten echter 
positiever zijn gezien een halte de bereikbaarheid van de recreatieve zones kan verbeteren. 
 
Tabel 21.11 Mens recreatie - tramhaltes 

 
Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Geen effect op recreatie 0   

Brandweer Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Geen effect op recreatie 0   

Onysquare Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Houba Verstedelijkte halte Nieuwe halte maakt Ossegempark en Heizel bereikbaar, wat 

positief wordt beoordeeld voor recreatie  

+2   

Heizel Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Geen effect op recreatie 0   

Brandweer Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Geen effect op recreatie 0   

Modelwijk Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Stadion Verstedelijkte halte Nieuwe halte maakt Ossegempark en Heizel bereikbaar, wat 

positief wordt beoordeeld voor recreatie  

+2   

Houba Verstedelijkte halte Nieuwe halte maakt Ossegempark en Heizel bereikbaar, wat 

positief wordt beoordeeld voor recreatie  

+2   

Heizel Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

B: Heizel – VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Geen effect op recreatie 0   

De Villegas Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Haneveld Verstedelijkte halte Ligt vlakbij sportvelden en heeft positief effect op recreatie +2   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

Hellebeek Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Warande Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Geen effect op recreatie 0   

VTM Randstedelijke halte Geen effect op recreatie 0   

B2 Esplanade Randstedelijke halte Geen effect op recreatie 0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Bloemdallaan Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

St-Annalaan Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Het Voor Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Geen effect op recreatie 0   

VTM Randstedelijke halte Geen effect op recreatie 0   

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Groendal  Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Streekbaan Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Vinkenlaan Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Geen effect op recreatie 0   

VTM Randstedelijke halte Geen effect op recreatie 0   

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Indringingsweg Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Geen effect op recreatie 0   

De Tyras Halte in Geen effect op recreatie 0   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

verkeersgebied 

VTM Randstedelijke halte Geen effect op recreatie 0   

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

De Wand Randstedelijke halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Versailles Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Beizegem Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Mariendal Randstedelijke Halte Geen effect op recreatie 0   

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte Geen effect op recreatie 0   

De Tyras Halte in 

verkeersgebied 

Geen effect op recreatie 0   

VTM Randstedelijke Halte Geen effect op recreatie 0   

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt domein van de 3 Fonteinen 

bereikbaar wat positief is voor recreatie 

+1   

Ennepetal Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt domein van de 3 Fonteinen 

bereikbaar wat positief is voor recreatie 

+1   

Vlierkens Randstedelijke Halte Vanuit tramhalte wordt domein van de 3 Fonteinen 

bereikbaar wat positief is voor recreatie 

+1   

Heldenplein  Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt Hassenspark bereikbaar wat positief 

is voor recreatie 

+1   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt Hanssenspark bereikbaar wat positief 

is voor recreatie 

+1   

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt domein van de 3 Fonteinen 

bereikbaar wat positief is voor recreatie 

+1   

Ennepetal Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt domein van de 3 Fonteinen 

bereikbaar wat positief is voor recreatie 

+1   

Vlierkens Randstedelijke Halte Vanuit tramhalte wordt domein van de 3 Fonteinen 

bereikbaar wat positief is voor recreatie 

+1   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

Heldenplein Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt Hassenspark bereikbaar wat positief 

is voor recreatie 

+1   

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt Hanssenspark bereikbaar wat positief 

is voor recreatie 

+1   

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Geen effect op recreatie 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Vanuit tramhalte wordt domein van de 3 Fonteinen 

bereikbaar wat positief is voor recreatie 

+1   

Heldenplein Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt Hassenspark bereikbaar wat positief 

is voor recreatie 

+1   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt Hanssenspark bereikbaar wat positief 

is voor recreatie 

+1   

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Uplace Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt Kasteel Beaulieu bereikbaar wat 

positief is voor recreatie 

+1   

E19 Halte in 

verkeersgebied 

Vanuit tramhalte wordt Kasteel Beaulieu bereikbaar wat 

positief is voor recreatie 

+1   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Technics Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Uplace Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt Kasteel Beaulieu bereikbaar wat 

positief is voor recreatie 

+1   

E19 Halte in 

verkeersgebied 

Vanuit tramhalte wordt Kasteel Beaulieu bereikbaar wat 

positief is voor recreatie 

+1   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Technics Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Boskantweg Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Stadion Verstedelijkte halte Vanuit tramhalte wordt sportcomplex bereikbaar wat positief 

is voor recreatie 

+2   

Korenberg Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Technics  Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Batavia Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Post Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Technics Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Groenstraat Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Nieuwe halte maakt golfterrein/hippodroom en Ban-Eik +2   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

bereikbaar wat positief is voor recreatie 

Hippodroom Randstedelijke Halte Nieuwe halte maakt golfterrein/hippodroom bereikbaar wat 

positief is voor recreatie 

+1   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E2 Technics Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

A201 Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Vlemincklaan Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Nieuwe halte maakt golfterrein/hippodroom en Ban-Eik 

bereikbaar wat positief is voor recreatie 

+2   

Hippodroom Randstedelijke Halte Nieuwe halte maakt golfterrein/hippodroom bereikbaar wat 

positief is voor recreatie 

+1   

Tervuren  Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E3 Technics Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

A201 Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Henneau Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Nieuwe halte maakt Woluweveld bereikbaar wat positief is 

voor recreatie 

+1   

N2 Randstedelijke Halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur en bedrijven 

heeft geen effecten 

0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte maak Hof van Kleinenberg en omliggend park 

bereikbaar wat als weinig positief wordt beoordeeld. 

+1   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

UCL Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Kraainem M Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Kon.Astrid Verstedelijkte halte Tramhalte valt binnen open akkerzone langs weg met open 

bebouwing, maar door aanwezigheid van bedrijven en 

infrastructuur zal het effect als weinig negatief beoordeel 

worden voor de huidige landschapsstructuur. 

-1 Door de nieuwe infrastructuur te 

laten aansluiten aan bestaande 

infrastructuur verdwijnt het 

negatief effect 

0 

De Burbure Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

L.Marcelis Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Nieuwe halte maakt golfterrein/hippodroom en Ban-Eik 

bereikbaar wat positief is voor recreatie 

+2   

Hippodroom Randstedelijke Halte Nieuwe halte maakt golfterrein/hippodroom bereikbaar wat 

positief is voor recreatie 

+1   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

E4 Technics Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

A201 Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Geen effect voor recreatie 0   

Henneau Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Nieuwe halte maakt Woluweveld bereikbaar wat positief is 

voor recreatie 

+1   

N2 Randstedelijke Halte Geen effect voor recreatie 0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Nieuwe halte maak Hof van Kleinenberg en omliggend park 

bereikbaar wat als weinig positief wordt beoordeeld. 

+1   

Marcel Thiry Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur heeft geen 

effecten 

0   

Roodebeek M Verstedelijkte halte Nieuwe halte valt binnen verkeersinfrastructuur heeft geen 

effecten 

0   

Weggevoerden Verstedelijkte halte Nieuwe halte maakt parken Falonstadion bereikbaar wat +2   
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Tracé  Halte  Type halte Effectbepaling  Beoor

deling 

MM Beoordeling 

na MM 

positief is voor recreatie 

Trammuseum Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Villa Delobar Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Madoux Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Drie Kleuren Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Vier Armen Halte in 

verkeersgebied 

Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Oppemstraat Verstedelijkte halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Bestaande halte heeft geen effect. 0   

 
21.7.7 Geluidshinder 

De effecten van geluidshinder worden overgedragen vanuit de discipline Geluid en trillingen. Vooral een toename van het aantal (ernstig) 
gehinderden is hierbij van belang.  
 
Het aantal ernstig gehinderden kan bepaald worden op basis van de formules van Miedema & Oudshoorn (2001). Wanneer de berekende 
geluidsniveaus van in tabel 17.7 worden omgezet naar percentages ernstig gehinderden, geeft dit onderstaande resultaten. 
 
Tabel 21.12: Percentage ernstig gehinderden voor de  verschillende varianten (op basis van Miedema & Ou dshoorn, 2001) 

Variant 
Afstand 

[m] 
Lday 

% ernstig 

gehinderden 

Onverhard - 15 km/u  5 52.3 1.51 

Onverhard - 30 km/u  5 56.4 2.79 

Onverhard - 50 km/u  5 60.4 4.81 

Onverhard - 70 km/u  5 63.5 7.07 
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Onverhard - 90 km/u  5 66 9.43 

Verhard - 15 km/u    5 59.6 4.33 

Verhard - 30 km/u    5 62.7 6.42 

Verhard - 50 km/u    5 65.8 9.22 

Verhard - 70 km/u    5 68.2 11.95 

Verhard - 90 km/u    5 70.3 14.76 

Onverhard - 15 km/u  10 49.8 1.01 

Onverhard - 30 km/u  10 54 1.96 

Onverhard - 50 km/u  10 58.1 3.54 

Onverhard - 70 km/u  10 61.2 5.33 

Onverhard - 90 km/u  10 63.7 7.24 

Verhard - 15 km/u    10 56.1 2.67 

Verhard - 30 km/u    10 59.3 4.17 

Verhard - 50 km/u    10 62.4 6.19 

Verhard - 70 km/u    10 64.9 8.33 

Verhard - 90 km/u    10 67 10.52 

 
Uit tabel 21.12 blijkt dat de tram op zich enkel voor verharde ondergrond en een snelheidsregime van 70 (5 m afstand) of 90 km/u (5 of 10 m 
afstand) kan zorgen voor 10% gehinderden (grens in beoordelingskader). Gezien er geen woningen voorkomen binnen de 5 m en er sowieso 
geen zones zijn waar 90 km/u gereden wordt én een verharde ondergrond aanwezig is, leidt de tram op zichzelf niet tot tot >10% ernstig 
gehinderden. 
 
Dit neemt echter niet weg dat een relatieve stijging van 10% ten opzichte van het oorspronkelijke aantal ernstig gehinderden lokaal wel kan 
voorkomen. Deze stijging kan echter niet berekend worden gezien er geen geluidskaarten konden opgemaakt worden voor de 
referentiesituatie (zie discipline Geluid en trillingen). De stijging van het aantal ernstig gehinderden moet dan ook kwalitatief gebeuren, op 
basis van het expert judgement van de deskundige Geluid en trillingen en de vertaling hiervan naar een aantal gehinderden. Voor dit laatste 
wordt niet enkel de relatieve stijging van de geluidsniveaus in rekening gebracht, maar ook de aan of afwezigheid van bewoning. 
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Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Dit alternatief loopt volledig door woongebied. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur. De 

bijdrage van de tram ten opzichte van de 

achtergrondniveaus is echter verwaarloosbaar. Het 

effect is neutraal. 

0 Het effect van de variant is negatiever dan voor 

het alternatief. 

  

A2 Dit alternatief loopt volledig door woongebied. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur. De 

tram leidt tot een lichte verhoging van de 

achtergrondniveaus. Door het hoge achtgergrondgeluid 

zal de toename van het aantal gehinderden echter 

beperkt zijn. Het effect is beperkt negatief. 

-1    

B: Heizel - VTM 

B1 Dit alternatief loopt voor een groot deel over de A12 en 

de R0. Waar het tracé afwijkt van de R0 zijn enkele 

woningen gelegen. Door het hoge achtergrondgeluid zal 

de impact van de tram en het aantal gehinderden echer 

beperkt zijn. Het effect is beperkt negatief. 

-1 Variant m zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

B2 Dit alternatief lootp volledig door woongebied. De tram 

zal zorgen voor een verhoging van het geluidsniveau. 

Gezien het aantal gehinderden wordt die negatief 

beoordeeld. Het effect is negatief. 

-2 Variant m zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

Nagaan of 

geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de 

hand van schermen kan 

het aantal gehinderde of 

de verhoging in het 

geluidsniveau  en de 

hinder ter hoogte van 

-2 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

woningen beperkt 

worden. De effectiviteit 

(de werkelijke 

geluidsdaling thv 

woningen,  ongewenste 

reflecties, ..) en de 

inpasbaarheid 

(mogelijke hoogte, 

beschikbare ruimte,..) 

dienen in de project 

MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

 

B3 Dit alternatief loop grotendeels door woongebied. Ten 

dele op MIVB bedding en ten dele op bestaande wegen. 

Ter hoogte van de woningen wordt een belangrijke 

verhoging van het geluidsniveau verwacht en daardoor 

het aantal ernstig gehinderden. Het effect is significant 

negatief. 

-3 Variant a zorgt voor een daling in het aantal 

gehinderden.  

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Nagaan of 

geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de 

hand van schermen kan 

het aantal gehinderde of 

de verhoging in het 

geluidsniveau  en de 

hinder ter hoogte van 

woningen beperkt 

worden. De effectiviteit 

(de werkelijke 

geluidsdaling thv 

woningen,  ongewenste 

reflecties, ..) en de 

inpasbaarheid 

(mogelijke hoogte, 

-3 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

beschikbare ruimte,..) 

dienen in de project 

MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

 

B4 Dit alternatief loopt voor een groot deel samen met 

alternatief B3. Alternatief B4 buigt echter af om door 

open ruimte gebied richting het militair hospitaal te gaan. 

Gezien in dit deel het achtergrondgeluid beperkt is, zal 

de tram aanleiding geven tot een belangrijke verhoging 

van het geluidsniveau en daardoor het aantal ernstig 

gehinderden.. Het effect is significant negatief. 

-3 Variant a zorgt voor een daling in het aantal 

gehinderden.  

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Nagaan of 

geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de 

hand van schermen kan 

het aantal gehinderde of 

de verhoging in het 

geluidsniveau  en de 

hinder ter hoogte van 

woningen beperkt 

worden. De effectiviteit 

(de werkelijke 

geluidsdaling thv 

woningen,  ongewenste 

reflecties, ..) en de 

inpasbaarheid 

(mogelijke hoogte, 

beschikbare ruimte,..) 

dienen in de project 

MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

 

-3 

B5 Dit alternatief loopt volledig door woongebied. Ter 

hoogte van de woningen wordt een belangrijke 

verhoging van het geluidsniveau verwacht en daardoor 

-3 Variant a zorgt voor een daling in het aantal 

gehinderden.  

De andere varianten zorgen niet voor een 

Nagaan of 

geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de 

-3 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

het aantal ernstig gehinderden.. Het effect is significant 

negatief. 

wijziging in de beoordeling. 

 

 

 

hand van schermen kan 

het aantal gehinderde of 

de verhoging in het 

geluidsniveau  en de 

hinder ter hoogte van 

woningen beperkt 

worden. De effectiviteit 

(de werkelijke 

geluidsdaling thv 

woningen,  ongewenste 

reflecties, ..) en de 

inpasbaarheid 

(mogelijke hoogte, 

beschikbare ruimte,..) 

dienen in de project 

MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

 

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Alternatief C1 loopt eerst door industriegebied en 

vervolgens op de grens van woongebied en parkgebied. 

Er wordt een beperkte stijging van de geluidsniveaus 

verwacht omwille van de tram. Het aantal gehinderden is 

ook beperkt. Het effect wordt beperkt negatief 

beoordeeld. 

-1 Variant l loopt meer door een woonwijk waardoor 

het effect negatiever is dan voor het alternatief. 

  

C2 Dit alternatief loopt eveneens door industriegebied en 

vervolgens volledig door woongebied tot aan de 

aansluiting op de N211. De impact is grotendeels 

gelijkaardig aan deze van alternatief C1. Lokaal kunnen 

-1 De variant zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

iets meer gehinderden voorkomen. Het effect blijft echter 

beperkt negatief. 

C3 Dit alternatief loopt eerst door industriezone. Vervolgens 

loopt het langs de Albert I-laan om via een woonwijk 

verder te lopen naar de N211. Door het opsplitsen van 

de tramlijn wordt het gebied met gehinderden groter. In 

de zone met de onkoppeling zal de geluidsbelasting van 

twee zijden komen. In de andere delen van het tracé is 

de impact van de tram beperkt. 

Het effect wordt significant negatief beoordeeld. 

-3  Nagaan of 

geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de 

hand van schermen kan 

het aantal gehinderde of 

de verhoging in het 

geluidsniveau  en de 

hinder ter hoogte van 

woningen beperkt 

worden. De effectiviteit 

(de werkelijke 

geluidsdaling thv 

woningen,  ongewenste 

reflecties, ..) en de 

inpasbaarheid 

(mogelijke hoogte, 

beschikbare ruimte,..) 

dienen in de project 

MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

 

-3 

D: Station –Vilvoorde - Airport 

D1 Dit alternatief loopt grotendeels door industriegebied en 

buffergebied, maar loopt ook langsheen woongebieden. 

Er is een impact op de woongebieden, maar deze is 

beperkt gezien de al hoge achtergrondgeluiden. Het 

effect is beperkt negatief. 

-1 Variant d is negatiever dan het alternatief. 

Variant o zorgt voor een vermindering van de 

impact naar omwonenden. 

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Variant o 

 

. 

0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

D2 Dit alternatief loopt grotendeels samen met alterantief 

D1. Alternatief D2 volgt echter de R0 verder en steekt zo 

door naar de luchthaven. Ook voor dit alternatief is het 

effect beperkt negatief. 

-1  .  

D3 Dit alternatief loopt over de CAT-site, langs de 

luchthavenlaan en vervolgens langs de E19. Gezien de 

hoge achtergrondniveaus zal de impact van de tram op 

de geluidshinder beperkt negatief zijn. 

-1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

D4 Alternatief D4 loopt gelijk met alternatief D3 tot waar dit 

afbuigt naar de E19. Alterantief D4 loopt nog verder op 

de luchthavenlaan en loopt langs Brucargo tot het terug 

aansluit bij alternatief D3. In tegenstelling tot alternatief 

D3 loopt dit alternatief in de middenberm van de 

luchthavenlaan wat positiever is. Door het industriële 

karakter van de omgeving kan aangenomen worden dat 

de hinder verwaarloosbaar zal zijn. 

0 Variant f zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

E: Airport - Tervuren 

E1 Dit alternatief loopt loopt langs of door verschillende 

woonkernen. Voor de woonkern van Zaventem zal het 

effect verwaarloosbaar zijn gezien het hoge 

achtergrondgeluid omwille van de luchthaven. Ook voor 

een woonwijk aan Sterrebeek is dit het geval. Ter hoogte 

van Wezembeek-Oppem kan wel een verhoging van het 

geluidsniveau en het aantal gehinderde  verwacht 

woren. Globaal wordt het effect negatief beoordeeld. 

-2 Variant b zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

Variant c is negatiever dan het alternatief. 

Variant d zorgt voor een beperking van het 

aantal gehinderden. 

Variant d -2 

Nagaan of 

geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de 

hand van schermen kan 

het aantal gehinderde of 

de verhoging in het 

geluidsniveau  en de 

hinder ter hoogte van 

woningen beperkt 

worden. De effectiviteit 

(de werkelijke 

-2 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

geluidsdaling thv 

woningen,  ongewenste 

reflecties, ..) en de 

inpasbaarheid 

(mogelijke hoogte, 

beschikbare ruimte,..) 

dienen in de project 

MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

 

E2 Alternatief E2 loopt naar het westen, kruist de R0 en 

loopt zo verder naar de A201. Het tracé doorkruist 

verschillende woonwijken en zal zorgen voor een 

verhoging van de geluidsbelasting en daardoor het 

aantal ernstig gehinderden. Het effect is significant 

negatief. 

-3 Variant o zorgt voor een daling van het aantal 

gehinderden. 

Variant c is negatiever dan het alternatief.  

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Variant o -3 

Nagaan of 

geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de 

hand van schermen kan 

het aantal gehinderde of 

de verhoging in het 

geluidsniveau  en de 

hinder ter hoogte van 

woningen beperkt 

worden. De effectiviteit 

(de werkelijke 

geluidsdaling thv 

woningen,  ongewenste 

reflecties, ..) en de 

inpasbaarheid 

(mogelijke hoogte, 

beschikbare ruimte,..) 

dienen in de project 

-3 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

 

E3 Alternatief E3 vertrekt naar het westen, kruist de R0 en 

loopt zo verder naar de A201. Het alternatief loopt door 

bedrijvenpark Keiberg om zo aan te sluiten op de 

Woluwelaan. Ter hoogte van het UZ St-Luc buigt het 

tracé af naar het oosten en loop zo (door enkele 

woonwijken) richting Wezembeek-Oppem. Het laatste 

deel van het tracé valt samen met dit van E1 en E2. Het 

tracé doorkruist verschillende woonwijken en zal zorgen 

voor een verhoging van de geluidsbelasting en daardoor 

het aantal ernstig gehinderden.. Het effect is significant 

negatief. 

-3 Variant o zorgt voor een daling van het aantal 

gehinderden. 

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Variant o -3 

E4 Alternatief E4 loopt in het begin gelijk met E3. Waar E3 

afbuigt richtin UZ St-Luc blijft E4 echter nog op de 

Woluwelaan. Pas aan de Tervurenlaan buigt het tracé af 

naar het oosten. Het effect is globaal gezien negatief. 

-2 Variant o zorgt voor een daling van het aantal 

gehinderden. 

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Variant o -2 

Nagaan of 

geluidschermen 

mogelijk zijn.  Aan de 

hand van schermen kan 

het aantal gehinderde of 

de verhoging in het 

geluidsniveau  en de 

hinder ter hoogte van 

woningen beperkt 

worden. De effectiviteit 

(de werkelijke 

geluidsdaling thv 

woningen,  ongewenste 

reflecties, ..) en de 

-2 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

inpasbaarheid 

(mogelijke hoogte, 

beschikbare ruimte,..) 

dienen in de project 

MER echter in detail 

nagegaan te worden.  

 

 
Haltes 
Een exacte kwantitatieve beoordeling van de effecten bij de haltes is op dit niveau niet mogelijk. In de project-MER dient in detail het verschil 
in geluid van afremmende en optrekkende tram’s ten opzichte van de rijdende tram zelf onderzocht te worden. De neveneffecten, zoals o.a. 
de spraakgeluiden van mensen op de perrons, zijn in mindere mate van belang en zullen in normale omstandigheden niet voor een relevante 
verhoging in het geluidsklimaat zorgen. Het effect van de halte zelf wordt dan ook als verwaarloosbaar ingeschat. Concreet betekent dit dat 
de effecten van verstedelijkte en randstedelijke parkings als verwaarloosbaar worden beoordeeld. Voor haltes in verkeersgebied kan de 
impact mogelijk groter zijn omwille van de P&R. De effecten van deze haltes worden daarom afzonderlijk besproken. 
 
A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Brandweer Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Onysquare Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Houba Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Heizel Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Brandweer Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Modelwijk Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Stadion Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   
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Houba Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Heizel Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

B: Heizel - VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

De Villegas Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Haneveld Halte in verkeersgebied Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Hellebeek Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Warande Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Er worden geen bijkomende effecten verwacht omwille 

van de P&R. Het omgevingsgeluid is hoog en er is 

voldoende afstand tot de woningen, er zal dan ook 

geen toename zijn van de hinder. 

0   

VTM Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

B2 Esplanade Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Bloemdallaan Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

St-Annalaan Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Het Voor Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Er worden geen bijkomende effecten verwacht omwille 

van de P&R. Het omgevingsgeluid is hoog en er is 

voldoende afstand tot de woningen, er zal dan ook 

geen toename zijn van de hinder. 

0   

VTM Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

De Wand Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Groendal  Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Streekbaan Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Vinkenlaan Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Er worden geen bijkomende effecten verwacht omwille 0   
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van de P&R. Het omgevingsgeluid is hoog en er is 

voldoende afstand tot de woningen, er zal dan ook 

geen toename zijn van de hinder. 

VTM Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

De Wand Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Indringingsweg Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Er worden geen bijkomende effecten verwacht omwille 

van de P&R. Het omgevingsgeluid is hoog en er is 

voldoende afstand tot de woningen, er zal dan ook 

geen toename zijn van de hinder. 

0   

VTM Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

De Wand Randstedelijke halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Versailles Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Beizegem Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Mariendal Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Er worden geen bijkomende effecten verwacht omwille 

van de P&R. Het omgevingsgeluid is hoog en er is 

voldoende afstand tot de woningen, er zal dan ook 

geen toename zijn van de hinder. 

0   

VTM Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Heldenplein  Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 733 - 23 augustus 2013 

 

 

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Heldenplein Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Vliernkens Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Heldenplein Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

C4 Breemput Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Heldenplein Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Uplace Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

E19 Halte in verkeersgebied Er worden geen bijkomende effecten verwacht omwille 

van de P&R. Het omgevingsgeluid is hoog en er is 

voldoende afstand tot de woningen, er zal dan ook 

geen toename zijn van de hinder. 

0   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Technics Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Uplace Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

E19 Halte in verkeersgebied Er worden geen bijkomende effecten verwacht omwille 0   
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van de P&R. Het omgevingsgeluid is hoog en er is 

voldoende afstand tot de woningen, er zal dan ook 

geen toename zijn van de hinder. 

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Technics Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Boskantweg Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Stadion Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Technics  Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Batavia Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Post Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Technics Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Groenstraat Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Dan-Eik  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   
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Hippodroom Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Tervuren  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

E2 Technics Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

A201 Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Vlemincklaan Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Ban-Eik  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Tervuren  Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

E3 Technics Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

A201 Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Henneau Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

N2 Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

UCL Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Kraainem M Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Kon.Astrid Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

De Burbure  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

L.Marcelis  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Ban-Eik  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

E4 Technics Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   
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 Da Vinci Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

A201 Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Henneau Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

N2 Randstedelijke Halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Marcel Thiry Verstedelijkte halte Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Roodebeek M  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Weggevoerden  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Trammuseum  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Villa Delobar  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Madoux  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Drie Kleuren  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Verbr. Dreef  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Vier Armen  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Brusselse Stwg  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Oppemstraat  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

Tervuren  Enkel verwaarloosbare effecten voor geluidshinder 0   

 
21.7.8 Hinder door trillingen 

De effecten van geluidshinder worden overgedragen vanuit de discipline Geluid en Trillingen. Vooral een toename van het aantal gehinderde 
structuren en bebouwde oppervlakte alsook de duur van de hinder is hierbij van belang. 
 
De oppervlakte woongebied die (worst-case) hinder van trillingen kan ondervinden, is opgelijst binnen de discipline Geluid en trillingen, een 
inschatting van de toename van de hinder wordt besproken onder de paragraaf 17.7.2.  
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Dit tracé loopt volledig door woongebied. Er wordt 

gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur en de 

woningen zijn op relatief ruime afstand van de wegen 

gelegen. Het effect is verwaarloosbaar. 

0 De variant is negatiever dan het alternatief.   

A2 Dit tracé loopt volledig door woongebied. Er wordt 

gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur. De 

afstand tot sommige gebouwen is beperkt. Het effect 

wordt beperkt negatief beoordeeld. 

-1    

B: Heizel - VTM 

B1 Waar het tracé afwijkt van de R0 (Haneveld) zijn enkele 

woningen gelegen. De afstand tot deze woningen is op 

sommige locaties beperkt. Het effect wordt beperkt 

negatief beoordeeld. 

-1 Variant m zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

Variant l is negatiever dan het alternatief. 

  

B2 Met uitzondering van het gedeelte parallel aan de R0 

loopt het tracé over een vrije verharde trambusbaan of 

een bijzonder overrijdbare bedding die ingepast wordt in 

de bestaande wegenis. De meeste woningen bevinden 

zich meestal op voldoende afstand, op enkele locaties is 

de afstand tot de sporen echter relatief kort. Het effect 

wordt beperkt negatief beoordeeld. 

-1 Variant m zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

 

  

B3 Met uitzondering van het gedeelte over de 

Eeuwfeestlaan, de Dikkelindelaan, het gedeelte parallel 

aan de R0 en stukken van de Warandelaan loopt het 

tracé over een vrije verharde trambusbaan of een 

bijzonder overrijdbare bedding die ingepast wordt in de 

bestaande wegenis. De meeste woningen bevinden zich 

meestal op voldoende afstand, op enkele locaties is de 

afstand tot de sporen echter relatief kort. Het effect 

-1 Variant a loopt over de Heizel waardoor minder 

gehinderden verwacht worden. 

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Variant a 

 

. 

-1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

wordt beperkt negatief beoordeeld. 

B4 Met uitzondering van het gedeelte over de 

Eeuwfeestlaan, de Dikkelindelaan en het tracé tussen 

Heysellaan en Indringingsweg loopt het tracé over een 

vrije verharde trambusbaan of een bijzonder overrijdbare 

bedding die ingepast wordt in de bestaande wegenis. 

Ter hoogte van Heysellaan loopt het tracé gemengd met 

het overige verkeer. De meeste woningen bevinden zich 

meestal op voldoende afstand, op enkele locaties is de 

afstand tot de sporen echter relatief kort. Het effect 

wordt beperkt negatief beoordeeld. 

-1 Variant a loopt over de Heizel waardoor minder 

gehinderden verwacht worden. 

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Variant a -1 

B5 Met uitzondering van het gedeelte over de 

Eeuwfeestlaan en de Dikkelindelaan loopt het tracé over 

een vrije verharde trambusbaan of een bijzonder 

overrijdbare bedding die ingepast wordt in de bestaande 

wegenis. Ter hoogte van Heysellaan loopt het tracé 

gemengd met het overige verkeer. De meeste woningen 

bevinden zich meestal op voldoende afstand, op enkele 

locaties is de afstand tot de sporen echter relatief kort. 

Het effect wordt beperkt negatief beoordeeld. 

 

 

 

-1 Variant a loopt over de Heizel waardoor minder 

gehinderden verwacht worden. 

Variant c zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

Variant a -1 

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Dit tracé loopt voor een groot deel over bestaande 

wegen met een beperkte breeedte. Door de tram aan de 

rand van de woongebieden te laten lopen, kan 

aangenomen worden dat de hinder beperkt zal zijn. Het 

effect is beperkt negatief. 

-1 Variant l loopt door een woonwijk waardoor het 

effect negatiever is dan voor het alternatief. 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

C2 Dit alternatief doorsnijdt meer woongebied dan 

alternatier C1. Gezien de woningen op voldoende 

afstand gelegen zijn, zal de invloed  en de hinder echter 

beperkt zijn. Het effect is beperkt negatief. 

-1 Varianten l en b lopen door een woonwijk 

waardoor het effect negatiever is dan voor het 

alternatief. 

  

C3 Dit alternatief loopt gedeeltelijk gesplitst door een 

woonwijk. Door het opsplitsen van de tramlijn wordt het 

gebied met potentieel gehinderden vergroot. De meeste 

woningen bevinden zich op voldoende afstand, enkele 

woningen zijn echter wel op korte afstand van de tramlijn 

gelegen. . Omwille van de toename van hinder in het 

woongebied is het effect  negatief. 

-2    

D: Station –Vilvoorde - Airport 

D1 Dit tracé loopt grotendeels door industriegebied en 

buffergebied, maar ook langsheen woongebieden. 

Langsheen de Woluwelaan staan weinig woningen 

waardoor de hinder beperkt is. Ter hoogte van Diegem 

zijn wel enkele woningen langsheen het tracé gelegen. 

Op basis van de ruimte tussen de woningen en het 

spoor, wordt slechts beperkte hinder verwacht. Globaal 

wordt het effect beperkt negatief beoordeeld. 

-1 Varianten b en c zorgen niet voor een wijziging 

in de beoordeling. 

Variant d is negatiever dan het alternatief. 

Variant o zorgt voor een vermindering van de 

impact naar omwonenden. 

Varianten r en s zijn negatiever dan het 

alternatief. 

Variant o -1 

In een volgende fase 

moet onderzocht 

worden waar hinder 

door schade kan 

verwacht worden en 

kan bekeken worden 

of de spooroplegging 

trillingsisolerend kan 

gemaakt worden. 

-1 

D2 Alternatief D2 loopt grotendeels gelijk met alternatief D1. 

Ook voor dit alternatief wordt het effect beperkt negatief 

beoordeeld. 

-1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

In een volgende fase 

moet onderzocht 

worden waar hinder 

door schade kan 

verwacht worden en 

kan bekeken worden 

of de spooroplegging 

-1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

trillingsisolerend kan 

gemaakt worden. 

D3 De meeste woningen bevinden zich op voldoende 

afstand, enkele woningen zijn echter wel op korte 

afstand van de tramlijn gelegen. Het effect wordt 

negatief beoordeeld. 

-1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

In een volgende fase 

moet onderzocht 

worden waar hinder 

door schade kan 

verwacht worden en 

kan bekeken worden 

of de spooroplegging 

trillingsisolerend kan 

gemaakt worden. 

-1 

D4 Alterantief D4 loopt grotendeels gelijk met alternatief D3. 

Dit alternatief loopt echter nog verder langs de 

luchthavenlaan. Bovendien loopt het tracé (in 

tegenstelling tot alterantief D3) op de middenberm van 

de luchthavenlaan. Hierdoor worden minder effecten 

verwacht.  

Door het industriële karakter van de omgeving, wordt 

ingeschat dat het effect verwaarloosbaar zal zijn. 

0 Variant f zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

E: Airport - Tervuren 

E1 Dit alternatief maakt grotendeels gebruik van bestaande 

tram- of spoorbeddingen waardoor kan aangenomen 

worden dat de hinder door trillingen beperkt zal zijn. 

Door verhoogte intensiteiten kan er echter wel een 

verhoogde hinder optreden. Omwille van de toename 

van hinder in het woongebied is het effect  negatief. 

-2 Variant b is licht positiever dan het alternatief. 

Variant c is negatiever dan het alternatief. 

Variant d zorgt voor minder gehinderden en is 

dan ook positiever dan het alternatief. 

Variant d -2 

In een volgende fase 

moet onderzocht 

worden waar hinder 

door schade kan 

verwacht worden en 

kan bekeken worden 

of de spooroplegging 

trillingsisolerend kan 

-2 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

gemaakt worden. 

E2 Het tracé gaat door een woonlint en langs verschillende 

woonwijken. De afstand tot de woningen is beperkt. 

Omwille van de toename van hinder in het woongebied 

is het effect  negatief. 

-2 Variant o zorgt voor een daling in het aantal 

gehinderden en is dan ook positiever dan het 

alternatief. 

Variant b is licht positiever dan het alternatief. 

Variant c is negatiever dan het alternatief. 

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Variant o -2 

In een volgende fase 

moet onderzocht 

worden waar hinder 

door schade kan 

verwacht worden en 

kan bekeken worden 

of de spooroplegging 

trillingsisolerend kan 

gemaakt worden. 

-2 

E3 Het tracé gaat door een woonlint en langs verschillende 

woonwijken. De afstand tot de woningen is beperkt. 

Omwille van de toename van hinder in het woongebied 

is het effect  negatief. 

-2 Variant o zorgt voor een daling in het aantal 

gehinderden en is dan ook positiever dan het 

alternatief. 

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Variant o -2 

In een volgende fase 

moet onderzocht 

worden waar hinder 

door schade kan 

verwacht worden en 

kan bekeken worden 

of de spooroplegging 

trillingsisolerend kan 

gemaakt worden. 

-2 

E4 Dit alternatief loopt maar beperkt door woonwijken. De 

afstand tot de woningen is echter beperkt. Lokaal 

kunnen hierdoor negatieve effecten optreden. 

Gezien het aantal gehinderden ten opzichte van de 

lengte van het tracé wordt het effect beperkt negatief 

beoordeeld. 

-1 Variant o zorgt voor een daling in het aantal 

gehinderden en is dan ook positiever dan het 

alternatief. 

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling. 

Variant o -1 

In een volgende fase 

moet onderzocht 

worden waar hinder 

door schade kan 

verwacht worden en 

kan bekeken worden 

of de spooroplegging 

-1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

trillingsisolerend kan 

gemaakt worden. 

 
Haltes 
In de discipline Geluid en trillingen wordt beoordeeld dat ten gevolge van de haltes zelf geen trillingen verwacht worden. Er zal dan ook geen 
bijkomende trillingshinder zijn. Het effect van de haltes is dan ook in alle gevallen neutraal. Voor een P&R worden eveneens geen trillingen 
verwacht. 
 

21.7.9 Lucht 

Eventuele wijzigingen in emissies kunnen belangrijke gezondheidseffecten hebben. De effectbeschrijving voor deze effectgroep is 
grotendeels gebaseerd op de analyse in de discipline Lucht. Het exact aantal betrokkenen kan in deze fase niet nagegaan worden. Hiervoor 
zijn meer kwantitatieve gegevens nodig. De indeling zal op basis van expert judgment uitgevoerd worden. 
 
Een overzicht van de nummering van de tracé-alternatieven is terug te vinden op figuur 7.3 tot figuur 7.21.  
 
Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 Dit alternatief zorgt voor een vlottere doorstroming 

zonder impact op filevorming. Dit heeft een positief effect 

op de luchtkwaliteit langs de wegen. Het effect is beperkt 

positief. 

+1 Variant a zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

A2 Dit alternatief zorgt voor een vlottere doorstroming 

zonder impact op filevorming. Dit heeft een positief effect 

op de luchtkwaliteit langs de wegen. Het effect is beperkt 

positief. 

+1    

B: Heizel - VTM 

B1 Dit alternatief zorgt voor een vlottere doorstroming +1 Variant l zorgt niet voor een wijzing in de Keuze voor variant m +1 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

zonder impact op filevorming. Dit heeft een positief effect 

op de luchtkwaliteit langs de wegen. Het effect is beperkt 

positief. 

beoordeling. 

Variant m is licht positiever dan het alternatief. 

 

 

B2 Dit alternatief zorgt voor een vlottere doorstroming 

zonder impact op filevorming. Dit heeft een positief effect 

op de luchtkwaliteit langs de wegen. Het effect is beperkt 

positief. 

+1 Variant m is licht positiever dan het alternatief. Keuze voor variant m 

 

. 

+1 

B3 Dit alternatief zorgt voor een vlottere doorstroming 

zonder impact op filevorming. Dit heeft een positief effect 

op de luchtkwaliteit langs de wegen. Het effect is beperkt 

positief. 

+1 Varianten a, c en d zijn licht negatiever dan het 

alternatief. 

Variant m is licht positiever dan het alternatief. 

Keuze voor variant m 

 

 

+1 

B4 Dit alternatief zorgt voor een vlottere doorstroming 

zonder impact op filevorming. Dit heeft een positief effect 

op de luchtkwaliteit langs de wegen. Het effect is beperkt 

positief. 

+1 Varianten a, c en d zijn licht negatiever dan het 

alternatief. 

 

  

B5 Er wordt een beperkt negatief effect verwacht op de 

doorstroming omwille van nieuwe kruisingen. Anderzijds 

wordt een beperkt positief effect verwacht op de 

doorstroming omwille van de modal shift richting 

openbaar vervoer. Het effect is beperkt positief. 

+1 Varianten a, c en d zijn licht negatiever dan het 

alternatief. 

 

  

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 Er wordt een beperkt negatief effect verwacht op de 

doorstroming omwille van het gebruik van de 

Rubensstraat. Anderzijds wordt een beperkt positief 

effect verwacht op de doorstroming omwille van de 

modal shift richting openbaar vervoer. Globaal is het 

effect dan ook neutraal. 

0 Variant l zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

C2 Er wordt een beperkt negatief effect verwacht op de 

doorstroming omwille van het gebruik van de 

0 Varianten b en l zorgen niet voor een wijziging in 

de beoordeling. 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

Rubensstraat. Anderzijds wordt een beperkt positief 

effect verwacht op de doorstroming omwille van de 

modal shift richting openbaar vervoer. Globaal is het 

effect dan ook neutraal. 

C3 Er wordt een beperkt negatief effect verwacht op de 

doorstroming omwille van het gebruik van de 

Rubensstraat. Anderzijds wordt een beperkt positief 

effect verwacht op de doorstroming omwille van de 

modal shift richting openbaar vervoer. Globaal is het 

effect dan ook neutraal. 

0    

D: Station –Vilvoorde - Airport 

D1 Dit alternatief zorgt voor een betere doorstroming 

omwille van de modal shift richting openbaar vervoer. 

Het effect op de luchtkwaliteit is beperkt positief. 

+1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

 

 

 

D2 Dit alternatief zorgt voor een betere doorstroming 

omwille van de modal shift richting openbaar vervoer. 

Het effect op de luchtkwaliteit is beperkt positief. 

+1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

 

 

 

D3 Door het voorzien van een nieuw gelijkvloers kruispunt 

met de R22 zal lokaal filevorming voorkomen. Ook op de 

N211 kan hierdoor een toename van de filevorming 

verwacht worden. Dit ondanks een te verwachten modal 

shift. Het effect is negatief. 

-2 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

Het voorzien in een 

ongelijkvloerse 

kruising van de R22 

zoals in de discipline 

Mens, mobiliteit is 

aangehaald. 

0 

D4 Ter hoogte van het complex E19 – Luchthavenlaan 

wordt verwacht dat er een capaciteitsreductie zal zijn op 

de N211 Luchtavenlaan. Er zal bijkomende filevorming 

ontstaan op verschillende lokaties. Het effect wordt 

negatief beoordeeld. 

-2 Variant f zorgt niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

Het voorzien van 

ongelijkvloerse 

kruisingen op de R22, 

N211 en complex E19 

– Luchthavenlaan 

zoals in de discipline 

0 
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Tracé-

alternatief  

Effectbepaling  Beoordeling Varianten MM Beoordeling 

na MM 

Mens, mobiliteit is 

aangehaald; 

E: Airport - Tervuren 

E1 Ten gevolge van de aanleg kan stremming van de 

doorstroming voorkomen ter hoogte van de Sterrestraat. 

Gezien het lokale karakter van deze straat zal de impact 

op de luchtkwaliteit verwaarloosbaar zijn.  

Anderzijds zorgt het alternatief voor een betere 

doorstroming omwille van de modal shift richting 

openbaar vervoer. Het effect op de luchtkwaliteit is 

beperkt positief. 

+1 Variant d zorgt voor bijkomende stremming van 

de doorstroming. Deze variant is dan ook 

negatiever dan het alternatief. 

De andere varianten zorgen niet voor een 

wijziging in de beoordeling.  

  

E2 Dit alternatief kan zrogen voor een verwaarloosbare tot 

licht gestremde doorstroming ter hoogte van het 

kruispunt met de N2. 

Anderzijds zorgt het alternatief voor een betere 

doorstroming omwille van de modal shift richting 

openbaar vervoer. Globaal bekeken is het effect op de 

luchtkwaliteit neutraal. 

 

0 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

E3 Dit alternatief zorgt voor een betere doorstroming 

omwille van de modal shift richting openbaar vervoer. 

Het effect op de luchtkwaliteit is beperkt positief. 

+1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

E4 Dit alternatief zorgt voor een betere doorstroming 

omwille van de modal shift richting openbaar vervoer. 

Het effect op de luchtkwaliteit is beperkt positief. 

+1 De varianten zorgen niet voor een wijziging in de 

beoordeling. 

  

 
Haltes 
In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de haltes en hun effecten. De haltes hebben op zich geen impact op de 
luchtkwaliteit.  
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Algemeen kan gesteld worden dat de haltes worden opgedeeld naargelang de omgeving waarin ze liggen en de voorzieningen daar dan ook 
worden op afgestemd. Op deze manier wordt de verkeersdruk van de haltes aangepast aan de beschikbare wegcapaciteit en worden er geen 
of slechts verwaarloosbare bijkomende mobiliteitseffecten ingeschat. Dit heeft dan ook als gevolg dat de haltes op zich geen wijzigingen 
gaan veroorzaken in de luchtkwaliteit. Echter kan wel aangenomen worden dat haltes voor een verbetering van de bereikbaarheid zorgen. 
Deze verbetering in bereikbaarheid van het openbaar vervoer kan echter moeilijk worden vertaald naar het effect op de luchtkwaliteit. 
Effecten op de luchtkwaliteit ten gevolge van de tram zelf worden reeds meegenomen in de beoordeling van de tracés. Indien blijkt dat een 
welbepaalde halte voor een afwijking in de luchtkwaliteit kan zorgen zal dit extra beoordeeld worden in onderstaande tabel.  
 
A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brandweer Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Onysquare Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Houba Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heizel Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

A2 UZ Jette  Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brandweer Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heimbosch Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Modelwijk Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Stadion Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Houba Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heizel Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

B: Heizel - VTM 

B1 Nieuwelaan Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Villegas Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Haneveld Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Hellebeek Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Warande Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten +1   
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verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

beoordeeld worden. 

VTM Randstedelijke halte     

B2 Esplanade Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Romeinse Stwg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Bloemdallaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

St-Annalaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Het Voor Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten 

verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

beoordeeld worden. 

+1   

VTM Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

B3 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Wand Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Groendal  Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Streekbaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vinkenlaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   
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De Tyras Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten 

verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

beoordeeld worden. 

+1   

VTM Randstedelijke halte     

B4 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Wand Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Wannekouter Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Indringingsweg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Mil. Hospitaal Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten 

verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

beoordeeld worden. 

+1   

VTM Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

B5 Eeuwfeest Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Wand Randstedelijke halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Versailles Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Beizegem Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Mariendal Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 749 - 23 augustus 2013 

 

 

Mil.Hospitaal Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Tyras Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten 

verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

beoordeeld worden. 

+1   

VTM Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heldenplein  Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

C2 Belgiëlaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Ennepetal Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vlierkens Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heldenplein Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Station Vilvoorde  Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

C3 Minnemolen Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vliernkens Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heldenplein Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Station Vilvoorde Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Uplace Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   
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E19 Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten 

verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

beoordeeld worden. 

+1   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Technics Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

D2 Cat Site Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Kerklaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Uplace Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

E19 Halte in verkeersgebied Op lokaal niveau worden geen bijkomende effecten 

verwacht. Het bevorderen van het gebruik van de 

tram, of het gemeenschappelijk vervoer, door de 

aanleg van een park & ride kan in ruimere zin wel als 

positief beoordeeld worden. De park & ride kan mee 

fungeren als een maatregel om de toename van de 

files op het hoofdwegennet te bestrijden. Dit komt de 

luchtkwaliteit ten goede. Dit kan als positief 

beoordeeld worden. 

+1   

Diegem Dorp Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Technics Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brussels Airport  Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

D3 Cat Site Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   
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Heirbaan Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Boskantweg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Stadion Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Technics  Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

D4 Cat Site Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Heirbaan Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Batavia Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Kon. Astridlaan Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Post Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Korenberg Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Technics Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brussels Airport Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Groenstraat Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Zeven Tommen Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Sterrebeekstr. Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Tramlaan Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

E2 Technics Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

A201 Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Kleine Daalstr Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vlemincklaan Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   
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Tramlaan Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vier Huiskens Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Tervuren  Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

E3 Technics Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

A201 Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Henneau Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

N2 Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

UCL Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Kraainem M Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Kon.Astrid Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

De Burbure Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

L.Marcelis Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Ban-Eik Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Hippodroom Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

E4 

 

Technics Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Da Vinci Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

A201 Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Keiberg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Henneau Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Woluweveld Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

N2 Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Woluwelaan Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Marcel Thiry Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   
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Roodebeek M Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Weggevoerden Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Trammuseum Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Villa Delobar Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Madoux Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Drie Kleuren Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Verbr. Dreef Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Vier Armen Halte in verkeersgebied Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Brusselse Stwg Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Oppemstraat Verstedelijkte halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   

Tervuren Randstedelijke Halte Er zijn geen effecten te verwachten 0   
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21.8 Cumulatieve effecten bij ontwikkeling van de 4  Vlaams-Brabantse tramlijnen 

Deze tramlijn kruist met tramlijn P1 (Boom- Brussel) ter hoogte van de Heizel en met 
tramlijn P3 (Heist-op-den-Berg – Brussel) ter hoogte van Brussels Airport. Voor deze 
locaties moet dan ook onderzocht worden of cumulatieve effecten kunnen optreden. 
 
Voor de zone aan de Heizel gaat het om de alternatieven van deeltracés A en B van de 
lijn Boom-Brussel en de alternatieven van deeltracés A en B van de lijn Jette-Tervuren. 
 
Voor de zone aan Brussels Airport gaat het om de alternatieven van deeltracé A en het 
alternatief B3 van de lijn Heist-op-den-Berg – Brussel en de alternatieven van deeltracés 
D en E van de lijn Jette – Tervuren. 
 

21.8.1 Overstromingen 

Heizel 
De tramlijnen zullen niet zorgen voor een verhoging van het risico op overstromingen. Er 
worden dan ook geen cumulatieve effecten verwacht. 
 
Brussels Airport 
Beide tramlijnen gaan door het effectief overstromingsgevoelig gebied van de Woluwe. 
Gezien de tracés samenvallen, zorgt dit echter niet voor cumulatieve effecten. 
 

21.8.2 Wonen 

Heizel 
In deze zone zijn voor beide tramlijnen weinig negatieve effecten te verwachten voor 
wonen. Er worden dan ook geen cumulatieve effecten verwacht. 
 
Brussels Airport 
In deze zone zijn voor beide tramlijnen weinig negatieve effecten te verwachten voor 
wonen. Er worden dan ook geen cumulatieve effecten verwacht. 
 

21.8.3 Landbouw 

Heizel 
De zone waar de tramlijnen samen lopen of in elkaars nabijheid liggen, ligt niet in 
landbouwgebied. Er worden geen cumulatieve effecten verwacht. 
 
Brussels Airport 
De zone waar de tramlijnen samen lopen of in elkaars nabijheid liggen, ligt niet in 
landbouwgebied. Er worden geen cumulatieve effecten verwacht. 
 

21.8.4 Bedrijvigheid 

Heizel 
In deze zone zijn voor beide tramlijnen weinig negatieve effecten te verwachten voor 
bedrijvigheid. Er worden dan ook geen cumulatieve effecten verwacht. 
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Brussels Airport 
Voor beide tramlijnen is de onteigening van enkele bedrijfsgebouwen nabij de 
luchthaven of aan Brucargo (afhankelijk van de gekozen alternatieven) noodzakelijk. 
Gezien de tramlijnen samenvallen, zijn er echter geen cumulatieve effecten. Wel is er 
een positief cumulatief effect gezien de betere bereikbaarheid van de industrie in de 
omgeving van de luchthaven of Brucargo (afhankelijk van de gekozen alternatieven). 
 

21.8.5 Recreatie 

Heizel 
Beide tramlijnen lopen door een zone waarin een voetbalterrein gelegen is. Gezien de 
twee tracés samenvallen, zijn er geen cumulatieve effecten. Wel is er een positief 
cumulatief effect gezien de toeristische attracties langs de Eeuwfeestlaan door de twee 
tramlijnen bediend kunnen worden. 
 
Brussels Airport 
In deze zone zijn voor beide tramlijnen weinig negatieve effecten te verwachten voor 
recreatie. Er worden dan ook geen cumulatieve effecten verwacht. 
 

21.8.6 Geluidshinder 

Naar geluid kan aangenomen worden dat het effect van een nieuwe spoorweg 
ingrijpend kan zijn maar het anderzijds het effect van een verandering voor een 
bestaande spoorweg dan weer kleiner is. Indien de intensiteiten verdubbelen zal er 
slechts een verhoging van 3 dB(A) optreden. 
 

21.8.7 Hinder door trillingen 

Door gebruik te maken van de dezelfde trambedding kan er aangenomen worden dat de 
cumulatieve hinder van trillingen verwaarloosbaar zijn. De trillingsniveaus zullen dus niet 
stijgen. Door de verhoogde intensiteiten zal de hinder echter wel vaker voorkomen 
waardoor er toch een verhoogde hinder optreedt. 
 
 
 
 

21.8.8 Lucht 

Gezien de overvolle wegen in het gebied moet de extra mobiliteit worden opgevangen 
door het openbaar vervoer. Zo niet, dan nemen de files verder toe en heeft dit een 
negatief effect op de luchtkwaliteit. Gezien het belangrijke knooppunt is waar de 
tramlijnen elkaar kruisen kan aangenomen worden dat er een positief cumulatief effect 
zal optreden. De bereikbaarheid van dit gebied zal dan ook verhogen. 
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21.9 Ontwikkelingsscenario’s 

Tabel 21.13 Relatie van de discipline Mens met de o ntwikkelingsscenario’s 

Ontwikkelingsscenario’s P4  

START Gezien het plan zorgt voor een betere bereikbaarheid van de industrieterreinen 

nabij de luchthaven, zorgt het mee voor een uitvoering van START en vormt 

het er zeker geen belemmering voor. 

VSGB Alternatief B1 loopt door het studiegebied van het VSGB. Te Strombeek-Bever, 

ten zuiden verkeersknoop. Hier doorkruist het tracé volgens het VSGB een 

zone als” wonen en park” aangeduid (zie plan 06 van het VSGB)..Deze zone 

mag gebruikt worden als openbaar park en met wonen verwante activiteiten en 

voorzieningen worden verstaan: handel, horeca en toeristische logies, 

bedrijven, kantoren en diensten, …. Inplanting van nieuwe tramlijn zal aan deze 

voorschriften worden getoetst. 

D1, D2, D3 en D4 doorkruisen de zone rond de luchthaven. Ze lopen door de 

zone met bestemmingsgebied “.Specifiek regionaal bedrijventerrein voor 

kleinhandel, door zone aangeduid als “bos”, als “parkgebied” en 

“stationsomgeving. Inplanting van nieuwe tramlijn zal aan deze voorschriften 

worden getoetst. 

Ten zuiden van de luchthavenvallen de deeltracés C1, C2 en C3 (zie figuur 9) 

samen met zones die in het VSCB aangeduid zijn als “agrarisch gebied”, als 

“stationsgebied” en “parkgebied” en “gemengd regionaal bedrijventerrein”. 

Inplanting van nieuwe tramlijn zal aan deze voorschriften worden getoetst. 
R0 Het plan vormt geen belemmering voor dit ontwikkelingscenario voor de 

discipline Mens, sociaal-organisatorisch. 

MINA4 Het plan vormt geen belemmering voor dit ontwikkelingscenario voor de 

discipline Mens, sociaal-organisatorisch. 

GewOP Het plan vormt geen belemmering voor dit ontwikkelingscenario voor de 

discipline Mens, sociaal-organisatorisch. 

Uplace De komst van een tram tussen Heist-op-den-Berg en Brussel is immers een 

meerwaarde voor de realisatie van het project. Het plan vormt dan ook een 

meerwaarde, zeker voor de effectgroep bedrijvigheid. 

Landinrichtingsproject Vlaamse 

Rand 

Het trace loopt door een aantal gebieden te behouden zijn als open ruimte. Het 

plan kan dan ook een belemmering vormen voor dit ontwikkelingsscenario. 

Fiets-GEN Het plan vormt geen belemmering voor dit ontwikkelingscenario voor de 

discipline Mens, sociaal-organisatorisch. 
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22 GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 

De grensoverschrijdende effecten betreffen effecten met het Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest. In het MER werden de effecten per discipline beschreven voor het volledige 
plangebied. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt voor effecten die optreden buiten 
het Vlaams grondgebied. Er wordt gebruik gemaakt van dezelfde methodiek, hetzelfde 
referentiekader en hetzelfde beoordelingskader.  
 
Voor de tramlijn Jette-Tervuren zijn grensoverschrijdende effecten mogelijk op alle 
deeltracés. Alle deeltracés hebben immers minstens één alternatief dat in de 
onmiddellijke nabijheid van de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen 
is. De grensoverschrijdende effecten werden dan ook doorheen de volledige MER 
beschreven. Daarom worden ze hier niet nog eens afzonderlijk behandeld. 
 
 

23 PASSENDE BEOORDELING 

Inleiding 
Bij de discipline Fauna en flora, in § 19.8 werd de noodzaak tot een passende 
beoordeling onderzocht voor de verschillende alternatieven en effectgroepen. Het 
resultaat van de weerhouden SBZ is samengevat in onderstaande tabel: voor deze 
deelgebieden en effecten zal de passende beoordeling worden uitgevoerd. 
 
Enkel voor het Brussels SBZ ‘Woluwevallei en Zoniënwoud’ (Zone 1 van Habitatrichtlijn 
92/43 Brussels Hoofdstedelijk Gewest) en voor het Vlaams SBZ Zoniënwoud werden 
mogelijke negatieve effecten geïdentificeerd. De effectgroepen met negatieve effecten 
worden samengevat in onderstaande tabel. 
 
SBZ-H /  

Effectgroep 

ecotoopinname 

tracés 

Ecotoopinname 

haltes 

verstoring 

tracés verstoring haltes 

Brussels SBZ - 

Woluwevallei en 

Zoniënwoud’ (Zone 1 

van Habitatrichtlijn 

92/43 Brussels 

Hoofdstedelijk 

Gewest) 

Ecotoopinname door 

alternatief E3 ter 

hoogte van ‘Hof ter 

Musschen’ en van 

alternatief E4 ter 

hoogte van ‘Hof ter 

Musschen’ en ‘SR 

Friches Woluwe’ 

Ecotoopinname door 

haltes Marcel Thiry, 

Roodebeek, 

Weggevoerden en 

Trammuseum van 

alternatief E4 

Geluid- en 

lichtverstoring 

door alternatief 

E3 ter hoogte 

van ‘Hof ter 

Musschen’  en 

alternatief E4 

ter hoogte van 

de 

deelgebieden 

van ‘Vallei van 

de Woluwe’ 

‘Zoniënwoud’ 

Lichtverstoring door 

haltes Marcel Thiry, 

Roodebeek, 

Weggevoerden en 

Trammuseum van 

alternatief E4 

 

Vlaams SBZ - 

Zoniënwoud 

Nvt Nvt Geluid- en 

lichtverstoring 

door alternatief 

E4 ter hoogte 

van Vlaams 

SBZ 

Zoniënwoud 

nvt 
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Het Zoniënwoud is deels aangeduid als Brussels SBZ en deels als Vlaams SBZ zie 
illustraties hieronder. Gezien de bevoegdheden over de goedkeuringen van de 
Passende beoordelingen door de respectievelijke Brusselse en Vlaamse administraties 
gebeuren, worden de SBZ hier apart behandeld.  
 

 
illustratie 23.1: Overzicht van alternatieven E3 en  E4 ten opzichte van het Brussels SBZ.  

 

 

illustratie 23.2: Overzicht van alternatief E4 ten opzichte van het Vlaams SBZ (met in het westen het 

Brussels SBZ) 

 

STAP 1 PASSENDE BEOORDELING VAN DE GEVOLGEN VAN HET  PLAN OP DE 
SBZ 
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23.1 Beschrijving speciale beschermingszones en pla n 

23.1.1 Beschrijving  SBZ ‘Woluwevallei en Zoniënwoud’ 

Situering van Woluwevallei en Zoniënwoud’ 
Zone 1 van Habitatrichtlijn 92/43 Brussels Hoofdstedelijk Gewest, ‘Woluwevallei en 
Zoniënwoud’ is gelegen in het oosten van het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De 
Woluwevallei bestaat uit een aaneenschakeling van parken en groene zones langsheen 
de R22 Woluwelaan. Het Deelgebied Zonien bevindt zicht parallel aan de Tervurenlaan. 
De ligging is indicatief weergegeven op onderstaande illustratie. 
 

 
illustratie 23.3: illustratieve ligging van SBZ Zon e 1 in het oosten van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest 

 
Criteria van de aanwijzing voor Woluwevallei en Zon iënwoud’ 
Momenteel staan de aanmeldingsbesluiten en IHD’s nog ter discussie met het kabinet 
en zijn ze nog niet publiek toegankelijk. De passende beoordelingen worden gebaseerd 
op de standstill ten opzichte van het technisch dossier van 2002 dat werd gebruikt om 
de gebieden voor te stellen aan Europa. Dit dossier kent geen IHD toe aan de 
verschillende deelgebieden binnen de zones. 
 
Voor zone 1 zijn deelgebieden onderscheiden, weergegeven op onderstaande illustratie: 
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illustratie 23.4: deelgebieden van het SBZ (voor na amgeving zie Technisch Dossier, 2002) 

 
In het technisch dossier worden criteria voor de aanmelding beschreven onder de vorm 
van Habitats van Bijlage I. De habitats en de aanwezigheid ervan binnen het SBZ 
worden in onderstaande tabel weergegeven. 
  
Tabel 23.1: Criteria voor de aanmelding: habitats v an Bijlage I 

habitat aanwezigheid in zone 1 aanwezigheid in zone  2 

4030 < 1 ha Afwezig of nog enkele relicten  

6430 

ca. 5 ha in ongeveer ongerepte vorm ; ca 8 

ha gemengd en / of de overgang met elzen 

en wilgen 

ca. 1ha (puntsgewijs of opgenomen in 

alluviale bossen) 

6510 Afwezig < 1 ha 

7220 Afwezig Afwezig 
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9130 

178 ha (waaronder de "onzuivere vormen 

beïnvloed door eikenbos") 17 ha 

9150 3,8 ha Afwezig 

9160 

240,9 ha (waaronder de "onzuivere 

vormen beïnvloed door aanplant van 

Beuk) 9,3 ha 

9190 6,3 ha 15,4 ha 

91E0 20,5 ha 13,5 ha 

 
Er zijn vier soorten van Bijlage II aanwezig, allen vleermuizensoorten: 

o Barbastella barbastellus  

o Myotis dasycneme  

o Myotis emarginatus  

o Myotis myotis  

 
Strikt te beschermen soorten over het hele grondgeb ied die voorkomen (soorten 
in bijlage III Decreet natuurbehoud = Soorten Bijla ge IV van SBZ) 
• Soorten 
17 vleermuizensoorten zijn beschermd en bekend in de Brusselse regio17: 

o Myotis bechsteinii  

o Myotis myotis  

o Myotis dasycneme  

o Myotis daubentonii  

o Myotis emarginatus  

o Myotis mystacinus  

o Myotis brandtii  

o Myotis nattereri  

o Eptesicus serotinus  

o Nyctalus noctula  

o Nyctalus leisleri  

o Pipistrellus pipistrellus  

o Pipistrellus nathusii  

o Pipistrellus pygmaeus  

o Barbastella barbastellus  

o Plecotus auritus  

o Plecotus austricaus  

o Rhinolophus ferrumequinum werd voor het laatst waargenomen in1950  

 
Alle soorten worden beschermd door de ordonnantie van 28.08.1991 met betrekking tot 
het behoud van wilde dieren en de jacht (bescherming van alle gewervelde dieren met 
uitzondering van vis). Er moeten inspanningen worden gedaan om de bescherming te 
optimaliseren van hun habitat en / of een optimaal beheer. 
 
Andere gebiedsgegevens 
• Andere belangrijke natuurwaarden  

                                                   
17 L'étude de ces populations était un des objets du projet LIFE-Nature et se poursuit 
actuellement à l’IRScNB.  
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Er zijn geen delen van het SBZ aangeduid als VEN-gebied. Zie beschrijving § 19.3.2, 
19.3.3 en 19.3.4 en figuur 19.1. 

 
• Aanwezige natuur- of bosreservaten 

Zie hoofdstuk 9 administratieve, beleidsmatige en juridische aspecten. 
 
• Natuurrichtplan, natuur- of bosbeheerplan 

Zie hoofdstuk 9 administratieve, beleidsmatige en juridische aspecten. 
 

• Inrichtingsproject 

Zie figuur 9.3 en beschrijving hoofdstuk 9 administratieve, beleidsmatige en juridische 
aspecten. 
 
• Beschermd landschap, relicten of ankerplaats 

Zie hoofdstuk 9 administratieve, beleidsmatige en juridische aspecten 
 
• Overstromingsgebied 

Zie § 16.7.2 en figuur 16.2 
 

23.1.2 Beschrijving plan 

Samenvatting van het project of plan dat een effect  heeft op het gebied 
• Specifieke locatie van het plan, met aanduiding op kaart: 

Zie figuur 19.1 
 
• Aard van plan 

Zie Hoofdstuk 8 Planbeschrijving 
 
• Tijdsplanning 

Zie Hoofdstuk 8 Planbeschrijving 
 

• Elementen met mogelijke impact 

Zie § 19.8 Noodzaak Passende Beoordeling 
 

• MER plichtig:  ☒MER plichtig    ☐ontheffing MER     ☐MER screening 

 
• Vereiste vergunningen 
Zie Hoofdstuk 10 Verder Verloop van de procedure en vergunningen  
  
• Andere projecten/plannen met mogelijk cumulatief effect: 
Zie beschrijving per discipline 

 

Relatie tussen het plan en de SBZ 
• Locatie, afstand 
Zie figuur 19.1 
• Projectuitvoering: methodes, timing in relatie tot aanwezige habitats/soorten 
nvt 
• Aanduiding op kaart van beïnvloede zones 
Zie figuur 19.1 
 



 
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 763 - 23 augustus 2013 

 

Beoordeling van de negatieve effecten 
 

23.1.3 Identificatie elementen/fasen van plan met mogelijke impact 

Bij de discipline Fauna en flora werd in § 19.8 de noodzaak tot een passende 
beoordeling onderzocht en werden zes elementen met mogelijke impact geïdentificeerd. 
1. Ecotoopinname Hof ter Musschen  

Voor het deelgebied Hof ter Musschen is er mogelijk een negatief effect van 
ecotoopinname door alternatieven E3 en E4 die parallel aan de R22 – Woluwelaan 
lopen.  

2. Ecotoopinname Friches Woluwe 
Voor het deelgebied Friches Woluwe is er mogelijk een negatief effect van 
ecotoopinname door alternatief E4 dat parallel aan de R22 – Woluwelaan loopt. 

3. Ecotoopinname meerdere deelgebieden door haltes  
De haltes Marcel Thiry, Roodebeek, Weggevoerden en Trammuseum van alternatief 
E4 nemen mogelijks gedeelten van de deelgebieden van het SBZ in. 

4. Verstoring Hof ter Musschen en Friches Woluwe 
Het alternatief E3 zorgt mogelijks voor bijkomende geluid- en lichtverstoring voor het 
deelgebied Hof ter Musschenen. Ongeveer 8 ha van het SBZ ligt binnen de 
verstoringscontour van 40 dB (zie bijlage 19.1). Ook alternatief E4 zorgt mogelijks voor 
bijkomende geluid- en lichtverstoring voor de deelgebieden Hof ter Musschen en Friches 
Woluwe van het SBZ. Ca. 100 ha van de deelgebieden van ‘Vallei van de Woluwe’ en 
ca. 50 ha van het deelgebied ‘Zoniënwoud’ binnen de verstoringscontour van 40 dB (zie 
bijlage 19.1); 

5. Lichtverstoring meerdere deelgebieden door halte s 
De haltes Marcel Thiry, Roodebeek, Weggevoerden en Trammuseum van alternatief E4 
zorgen mogelijks voor bijkomende lichthinder ter hoogte van de haltes.  

6.  Geluid- en lichtverstoring  Zoniënwoud – Vlaams  SBZ 
Het alternatief E4 zorgt mogelijks voor bijkomende geluid- en lichtverstoring voor het het 
Vlaams SBZ Zoniënwoud. Ongeveer 55 ha van het SBZ ligt binnen de 
verstoringscontour van 40 dB (zie bijlage 19.1). 

 
Er worden geen cumulatieve effecten verwacht als gevolg van de combinatie van het 
plan met andere plannen of projecten. Er zijn geen cumulatieve effecten ten gevolge 
van de andere drie tramlijnen (zie § 19.8). 
 
Er is weinig wetenschappelijke literatuur bekend over de verstoringseffecten van geluid 
(en trillingen) en licht op de voorkomende fauna. Ook over de vliegroutes van de 
vleermuizen in de SBZ is momenteel weinig informatie beschikbaar. 
 

23.1.4 Beoordeling van de significantie van de impact 

Voor de zes elementen met mogelijke impact van het plan wordt in onderstaande 
paragrafen onderzocht of ze significant zijn voor de habitats en soorten van het SBZ. 
 
1. Ecotoopinname Hof ter Musschen  

In voorliggend MER is voor het inschatten van de effecten van ecotoopinname een GIS-
analyse uitgevoerd op basis van een tracébreedte van 25 m. In werkelijkheid zal de 
tracébreedte waarschijnlijk echter eerder 8 m breed zijn (inclusief grachten). Er zijn 
momenteel geen gegevens beschikbaar over parallelle infrastructuren aan het tramtracé 
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(vb. fietspaden) ter hoogte van het deelgebied Hof ter Musschen. In deze fase van het 
project is eveneens de exacte inplanting en ruimte-inname van het tramtracé nog 
onduidelijk. 
Als milderende maatregel is in het MER opgenomen dat er in de volgende fase, op 
projectniveau moet gestreefd worden naar een zo klein mogelijke ecotoopinname ter 
hoogte van het deelgebied Hof ter Musschen. Ook de inname van kle zoals bomenrijen, 
hagen, holle wegen etc. moet minimaal gehouden worden. Op die manier kan het effect 
nog verder verkleind worden.  

2. Ecotoopinname Friches Woluwe 
In voorliggend MER is voor het inschatten van de effecten van ecotoopinname een GIS-
analyse uitgevoerd op basis van een tracébreedte van 25 m. In werkelijkheid zal de 
tracébreedte waarschijnlijk echter eerder 8 m breed zijn (inclusief grachten). Er zijn 
momenteel geen gegevens beschikbaar over parallelle infrastructuren aan het tramtracé 
(vb. fietspaden) ter hoogte van het deelgebied Friches Woluwe. In deze fase van het 
project is eveneens de exacte inplanting en ruimte-inname van het tramtracé nog 
onduidelijk. 
Als milderende maatregel is in het MER opgenomen dat er in de volgende fase, op 
projectniveau moet gestreefd worden naar een zo klein mogelijke ecotoopinname ter 
hoogte van het deelgebied Friches Woluwe. Ook de inname van kle zoals bomenrijen, 
hagen, holle wegen etc. moet minimaal gehouden worden. Op die manier kan het effect 
nog verder verkleind worden. 

3. Ecotoopinname meerdere deelgebieden door haltes  
De haltes Marcel Thiry, Roodebeek, Weggevoerden en Trammuseum liggen vlakbij de 
noordelijke deelgebieden van Woluwevallei, en nemen dus mogelijks waardevolle 
habitats van de SBZ in. Als milderende maatregel is in het MER opgenomen dat er in de 
project-fase bij de inplanting van de haltes de biologisch (zeer) waardevolle zones en 
percelen van het SBZ-H zo veel mogelijk gevrijwaard moeten worden. Op die manier kan 
het effect nog verder verkleind worden. 

4. Verstoring Hof ter Musschen en Friches Woluwe 
In de referentiesituatie is er bestaand wegverkeer aanwezig op de R22 Woluwelaan en 
de andere omringende wegen. Over het algemeen is het Brussels Hoofdstedelijk gewest 
erg verstedelijkt en bevinden er zich naar alle waarschijnlijkheid niet de meest 
verstoringsgevoelige soorten. In totaal ligt ongeveer 8 ha van Hof ter Musschen binnen 
de verstoringscontour van 40 dB van alternatief E3 (zie bijlage 19.1). Voor alternatief E4 
ligt ca. 100 ha binnen de verstoringscontour van dit tramtracé, maar in de huidige situatie 
is reeds een tramlijn aanwezig vanaf het deelgebied Friches Woluwe. Het bijkomende 
effect van geluid- en lichtverstoring kan dan ook als minimaal ingeschat worden.   
Het SBZ is niet aangemeld voor faunasoorten, maar volgens de BWK is Hof ter 
Musschen wel aangeduid als faunistisch voornaam gebied. Er komen in het SBZ ook 
vleermuizensoorten voor. Er zijn momenteel geen gegevens bekend over de vliegroutes 
van de vleermuizen in de omgeving van de deelgebieden. Met name het effect van 
lichthinder kan voor deze soorten relevant zijn.  
Er wordt als milderende maatregel voorgesteld de effecten van deze alternatieven verder 
te onderzoeken in een volgende fase, wanneer meer informatie beschikbaar is. 

5. Lichtverstoring meerdere deelgebieden door halte s 
De nieuwe haltes Marcel Thiry, Roodebeek, Weggevoerden en Trammuseum van 
alternatief E4 zorgen mogelijks voor bijkomende lichthinder ter hoogte van de haltes. Al 
is de omgeving vrij verstedelijkt en is er momenteel al een bestaande tramlijn aanwezig 
op dit traject… als milderende maatregel is voor de haltes opgenomen in het MER dat ze 
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een minimale lichtverstrooiing moeten nastreven. Op die manier kan het effect nog 
verder verkleind worden. 

6. Geluid- en lichtverstoring  Zoniënwoud – Vlaams SBZ 
Ca. 55 ha van het Vlaams SBZ Zoniënwoud ligt binnen de verstoringscontour van 
tramtracé E4 ter hoogte van de Tervurenlaan. Het gaat echter om een zeer kort stukje 
van 500 m waarover het tramalternatief parallel loopt aan de Tervurenlaan. Bovendien is 
in de referentiesituatie reeds bestaand wegverkeer aanwezig op de Tervurenlaan. 
Voorts is er hier momenteel ook reeds een bestaande tramexploitatie (van de MIVB) 
aanwezig. Naar alle waarschijnlijkheid bevinden de meest verstoringsgevoelige soorten 
zich dan ook niet in dit gedeelte van het SBZ. Enkel voor de vleermuizensoorten treedt 
er mogelijk bijkomende verstoring op. Er zijn momenteel geen gegevens bekend over de 
vliegroutes van de vleermuizen in de omgeving van de deelgebieden. Met name het 
effect van lichthinder kan voor deze soorten relevant zijn.  
Er wordt als milderende maatregel voorgesteld de effecten van deze alternatieven 
verder te onderzoeken in een volgende fase, wanneer meer informatie beschikbaar is. 
 
STAP 2 ONDERZOEK NAAR ALTERNATIEVE OPLOSSINGEN  

23.2 Samenvatting van de beoordeling van de onderzo chte alternatieve 
oplossingen 

In het MER werden meerdere locatiealternatieven voor de tramtracés onderzocht. 
Sommige van de alternatieven veroorzaken mogelijks negatieve effect voor de soorten 
en habitats van de SBZ en werden besproken in voorliggende passende beoordeling.  
 
Samenvattend kan gesteld worden dat voor de negatieve impacts van het plan 
enerzijds locatiealternatieven mogelijk  zijn (met minder/andere effecten). Anderzijds 
worden er ook milderende maatregelen  opgelegd om de effecten te verminderen. Het 
plan veroorzaakt dus niet noodzakelijk negatieve effecten voor de 
instandhoudingsdoelstellingen van de SBZ. Mits het nemen van voldoende milderende 
maatregelen, eventueel in een volgende planologische fase, kunnen significante 
effecten op de staat van instandhouding vermeden worden. 
 
In de volgende fasen van het project moet rekening gehouden worden met de 
beschreven kwetsbaarheden bij de verdere invulling van het plan. In het project-MER en 
de bijhorende passende beoordeling worden de effecten ingeschat op basis van 
bijkomende inzichten en bijkomende projectinformatie.  
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24 INTEGRATIE EN EINDSYNTHESE 

 
In tabel 24.1 is voor alle effectgroepen en alle alternatieven de effectbeoordeling weergegeven. 
 
Tabel 24.1 Eindsynthese: Effectbeoordeling tracés 

Discipline Mens - mobiliteit Bodem Water Geluid en 

trillingen 

Lucht Fauna en flora Landschap, bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

Mens  

Tracé-

alternatief  

V
er
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ei
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he

id
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d 
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g 
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r
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V
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lo
gi

e 

B
ar

riè
re

w
er

ki
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A: UZ Jette - Heizel 

A1 +2 -1/-2 0/+1 +2 0 0 -1 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 +1 0 0 0 +1 

A2 +2 -2 0/+1 +2 0 0 -1 0 0 -1 -1 +1 0 0 0 0 -2 -2 0 -1 -2 0 -1 0 +1 0 -1 -1 +1 

B: Heizel – VTM 

B1 +2 0/-1 0 +2 0 0 -1 0 -1 -1 -1 +1 -2 0 0 -2 -1 -1/-2 0 0 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 +1 

B2 +2 -2 0 +2 0 0 -1 0 0 -2 -1 +1 -1 0 0 0 -1 -2 0 -1 -2 0 -1 0 0 0 -2 -1 +1 

B3 +2 -2 0 +2 0 0 -1 0 -1 -3 -1 +1 -1 0 -1 -1 -2 -2 0 -1 -2 0 -1 -1 0 0 -3 -1 +1 

B4 +1 -1/-2 0 +2 0 0 -1 0 -1 -3 -1 +1 -2 0 0 -1 -2 -2 0 -1 -1 0 -1 -2 0 0 -3 -1 +1 

B5 +1 -2 0 +2 0 0 0 0 -1 -3 -1 +1 -1 0 0 0 -1 -1 0 -1 -2 0 -1 0 0 0 -3 -1 +1 

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 -2 -1/-2 0/-1 +2 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 -2 0 0 0 -1 -2 -2 -3 -1 -1 0 0 +1 -1 -1 -1 0 

C2 -2 -2 0/-1 +2 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 -2 0 0 -1 -1/-2 -2 -2 -3 -2 -1 -1 0 +1 -1 -1 -1 0 

C3 -2 -2 0/-1 +2 0 0 -1 -1 0 -3 -2 0 -1 0 0 -1 -1/-2 -2 -2 -3 -2 -1 -2 0 0 0 -3 -2 0 

D: Station –Vilvoorde – Airport 

D1 -1 0/-1 0 +2 0 0 -1 -2 -1 -1 -1 +1 -1 0 -1 0 0/-1 0 -1 0 0 -2 0 0 -2 0 -1 -1 +1 

D2 0/-1 0/-1 0 +2 0 0 0 -2 -1 -1 -1 +1 -1 0 -1 0 -1 0 0 0 0 -2 0 0 -2 0 -1 -1 +1 

D3 -2 0 -2 +2 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 -2 -1 0 -1 0 -2 -1 0 -1 0 -1 0 -2 -2 0 -1 -1 -2 

D4 -2 0 -3 +2 0 0 -1 -1 -1 0 0 -2 0 0 -1 0 0/(-1) -1 0 -1 0 -1 0 -1 -2 0 0 0 -2 

E: Airport – Tervuren 

E1 -2 -1 +1 +3 0 0 -1 0 -1 -2 -2 +1 -3 0 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -2 0 -2 -1 -1 0 -2 -2 +1 

E2 -1 -1 0 +2/+3 0 0 -1 -1 -1 -3 -2 0 -3 0 -1 -2 -2 -2 -3 -3 -2 -1 -2 -2 -2 0 -3 -2 0 

E3 -2 0/-1 +1 +1/+2 0 0 -1 0 -1 -3 -2 +1 -2 0 -1 -2 -2 -2 -2 -1 -2 0 -1 -1 -2 -2 -3 -2 +1 

E4 -1 0 +1 +1 0 0 0 0 -1 -2 -1 +1 -1 0 -2 0 -1 0 -1 -1 0 0 0 0 -2 0 -2 -1 +1 
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A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Heimbosch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Onysquare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Houba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Heizel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A2 UZ Jette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Heimbosch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Modelwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Stadion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Houba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Heizel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B: Heizel - VTM 

B1 Nieuwelaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Villegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Haneveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 +2 0 0 0 

 Hellebeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Warande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Tyras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 +1 

 VTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

B2 Esplanade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

 Romeinse Stwg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Bloemdallaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 St-Annalaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Het Voor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Tyras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 +1 

 VTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

B3 Eeuwfeest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Wand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Wannekouter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Groendal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

 Streekbaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

 Vinkenlaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 De Tyras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 +1 

 VTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

B4 Eeuwfeest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Wand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Wannekouter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Indringingsweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mil. Hospitaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Tyras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 +1 

 VTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

B5 Eeuwfeest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Wand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Versailles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Beizegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mariendal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

 Mil.Hospitaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Tyras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 +1 

 VTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -2 -2 -1 -3 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Ennepetal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -2 -2 -2 -3 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Vlierkens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -2 -2 -2 -3 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 

 Heldenplein  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Station Vilvoorde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

C2 Belgiëlaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 -3 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Ennepetal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 -2 -2 -2 -3 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Vlierkens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -2 -2 -2 -3 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 

 Heldenplein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Station Vilvoorde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

C3 Minnemolen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Vlierkens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -2 -2 -2 -3 0 0 -1 0 0 +1 0 0 0 

 Heldenplein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Station Vilvoorde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Kerklaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Uplace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 0 0 
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 E19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 +1 0 0 +1 

 Diegem Dorp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

 Da Vinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Technics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brussels Airport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D2 Cat Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Kerklaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Uplace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 0 0 

 E19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 +1 0 0 +1 

 Diegem Dorp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

 Korenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Technics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brussels Airport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D3 Cat Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Heirbaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 

 Boskantweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 

 Stadion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Korenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Technics  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brussels Airport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D4 Cat Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Heirbaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 

 Batavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Kon. Astridlaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Post 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Korenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Technics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brussels Airport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Groenstraat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Zeven Tommen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -1 0 -3 0 0 0 -2 0 0 0 0 0 

 Sterrebeekstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

 Tramlaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -1 -3 0 0 -1 -2 0 0 0 0 0 

 Vier Huiskens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -3 0 0 -1 -2 0 0 0 0 0 

 Dan-Eik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 
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 Hippodroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Tervuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E2 Technics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Da Vinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

 Keiberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

 Kleine Daalstr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Vlemincklaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 -2 +1 0 0 0 0 

 Tramlaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -1 -3 0 0 -1 -2 0 0 0 0 0 

 Vier Huiskens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 -2 -2 0 0 -1 -2 0 0 0 0 0 

 Ban-Eik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Hippodroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Tervuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E3 Technics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Da Vinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

 Keiberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

 Henneau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Woluweveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 N2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 

 Woluwelaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 UCL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Kraainem M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Kon.Astrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 

 De Burbure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 L.Marcelis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ban-Eik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Hippodroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Tervuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E4 Technics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Da Vinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

 Keiberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 

 Henneau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Woluweveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 N2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 
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 Woluwelaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Marcel Thiry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Roodebeek M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Weggevoerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Trammuseum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Villa Delobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Madoux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Drie Kleuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Verbr. Dreef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Vier Armen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brusselse Stwg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Oppemstraat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tervuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
 



 
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 773 - 23 augustus 2013 

 

24.1 Deeltracé A: UZ - Jette-Heizel 

24.1.1 A1 – Via Romeinse steenweg 

Alternatief A1 loopt door enkele Brusselse wijken. Hiervoor wordt de verkeersstructuur 
van de wegen aangepast, wat ze veiliger maakt. Dit zorgt echter ook voor een 
doorsnijding van functies en dus voor (beperkt) negatieve effecten op de 
verkeersleefbaarheid en voor barrièrewerking voor Mens. Wel zorgt de tram voor een 
lichte verbetering van de doorstroming van gemotoriseerd verkeer en vormt het een 
duidelijke verbetering voor het openbaar vervoer op deze as. Dit uit zich in een beperkt 
positief effect op de luchtkwaliteit. Het landschapsbeeld en de landschapsbeleving zal 
beperkt achteruitgaan omwille van de aanleg van de tram. Er worden beperkte 
negatieve effecten verwacht voor afstroming en archeologie. 
 

24.1.2 A2 – Via Dikke beukenlaan 

Alternatief A2 loopt door enkele Brusselse wijken. Hiervoor worden de kruispunten 
aangepast, wat ze veiliger maakt. Dit zorgt echter ook voor een doorsnijding van 
functies en dus voor negatieve effecten op de verkeersleefbaarheid en voor 
barrièrewerking voor Mens. Wel zorgt de tram voor een lichte verbetering van de 
doorstroming van gemotoriseerd verkeer en vormt het een duidelijke verbetering voor 
het openbaar vervoer op deze as. Dit uit zich in een beperkt positief effect op de 
luchtkwaliteit. De aanleg van de tram zorgt voor beperkt negatieve effecten op het vlak 
van geluid en trillingen. Het landschapsbeeld en de landschapsbeleving zal 
achteruitgaan omwille van de aanleg van de tram. Er worden beperkte negatieve 
effecten verwacht voor afstroming en archeologie.  
 

24.2 Deeltracé B: Heizel - VTM 

24.2.1 B1 – Via A12 en beekvallei 

Alternatief B1 loopt grotendeels door open ruimte maar ook door enkele woonwijken. 
Hiervoor worden de kruispunten aangepast, wat ze veiliger maakt. De woonfuncties 
worden doorsneden, maar gezien maar een beperkt deel door woongebied gaat, is het 
effect hiervan op de verkeersleefbaarheid verwaarloosbaar tot beperkt negatief, voor 
barrièrewerking (Mens) wordt het effect beperkt negatief beoordeeld. De aanleg van de 
tram zorgt voor een belangrijke verbetering van het openbaar vervoer op deze as. Dit uit 
zich in een beperkte verbetering van de luchtkwaliteit. Aan Haneveld gaat het tracé door 
open ruimte en zijn beperkt negatieve effecten te verwachten voor geluid en trillingen. 
Ook worden verschillende waardevolle vegetaties vernietigd en is er een belangrijk 
effect voor versnippering. De landschapsstructuur, -beeld en –beleving worden beperkt 
negatief tot negatief beïnvloed omwille van de ligging in open ruimte gebied. Er worden 
beperkte negatieve effecten verwacht voor afstroming en grondwaterstroming. Ook voor 
landbouw wordt een beperkt negatief effect verwacht. 
 

24.2.2 B2 – Via Romeinse steenweg en Sint- Annalaan 

Alternatief B2 loopt door enkele Brusselse wijken. Hiervoor worden de kruispunten van 
aangepast, wat ze veiliger maakt. De woonfuncties worden op verschillende plaatsen 
doorsneden, wat negatief is voor de verkeersleefbaarheid en barrièrewerking (Mens). 
De aanleg van de tram zorgt voor een belangrijke verbetering van het openbaar vervoer 
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op deze as. Dit uit zich in een beperkte verbetering van de luchtkwaliteit. In delen van de 
woonwijk worden negatieve effecten verwacht voor geluid en beperkt negatieve voor 
trillingen. In groene en rustige woonwijken worden beperkt negatieve effecten verwacht 
op de landschaspssructuur, -beeld en –beleving. Er is mogelijk een beperkt effect op de 
archeologische waarden. Ter hoogte van de Medialaan wordt een holle weg doorkruist 
wat beperkt negatief is voor vegetatievernieting. Waar het tracé door open ruimte gaat is 
er ook een beperkt effect van versnippering. Er worden beperkte negatieve effecten 
verwacht voor afstroming en archeologie. 
 

24.2.3 B3 – Via De Wand en Warandelaan 

Alternatief B3 loopt door enkele Brusselse wijken. Hiervoor worden de kruispunten van 
aangepast, wat ze veiliger maakt. De woonfuncties worden op verschillende plaatsen 
doorsneden, wat negatief is voor de verkeersleefbaarheid en barrièrewerking (Mens). 
De aanleg van de tram zorgt voor een belangrijke verbetering van het openbaar vervoer 
op deze as. Dit uit zich in een beperkte verbetering van de luchtkwaliteit. In delen van de 
woonwijk worden significant negatieve effecten verwacht voor geluid en beperkt 
negatieve voor trillingen. Enkele voortuinen moeten onteigend worden. Ook is er 
beperkte geluidsverstoring ter hoogte van het Tangebeekbos en enkele percelen in 
natuurbeheer. Waar het tracé door open ruimte gaat, worden waardevolle vegetaties 
vernietigd. Daar is er ook een beperkt effect van versnippering. Het effect van de 
doortocht door open ruimte wordt ook voor landschapsstructuur, -beeld en –beleving 
negatief beoordeeld. Er worden beperkt negatieve effecten verwacht voor afstroming, 
grondwaterstroming en archeologie. Ook voor landbouw wordt een beperkt negatief 
effect verwacht. 
 

24.2.4 B4 – Via De Wand en Indringingsweg 

Alternatief B4 loopt door enkele Brusselse wijken. Hiervoor worden enkele kruispunten 
aangepast, wat ze beperktveiliger maakt. De woonfuncties worden op enkele plaatsen 
doorsneden, wat beperkt negatief tot negatief is voor de verkeersleefbaarheid en 
barrièrewerking (Mens). De aanleg van de tram zorgt voor een belangrijke verbetering 
van het openbaar vervoer op deze as. Dit uit zich in een beperkte verbetering van de 
luchtkwaliteit. In delen van de woonwijk worden significant negatieve effecten verwacht 
voor geluid en beperkt negatieve voor trillingen. Enkele voortuinen moeten onteigend 
worden.Waar het tracé door open ruimte gaat, worden waardevolle vegetaties 
vernietigd. Het effect van de doortocht door open ruimte wordt voor 
landschapsstructuur, -beeld en –beleving negatief beoordeeld. Er worden beperkte 
negatieve effecten verwacht voor afstroming, grondwaterstroming en archeologie. Het 
effect op landbouw is negatief. 
 

24.2.5 B5 – Via Versailleslaan en Bruynstraat 

Alternatief B5 loopt door enkele Brusselse wijken. worden enkele kruispunten 
aangepast, wat ze beperkt veiliger maakt. De woonfuncties worden op verschillende 
plaatsen doorsneden, wat negatief is voor de verkeersleefbaarheid en barrièrewerking 
(Mens). De aanleg van de tram zorgt voor een belangrijke verbetering van het openbaar 
vervoer op deze as. Dit uit zich in een beperkte verbetering van de luchtkwaliteit.. In 
delen van de woonwijk worden significant negatieve effecten verwacht voor geluid en 
beperkt negatieve voor trillingen. Een tuin en een bouwgrond moeten onteigend 
worden.Ter hoogte van de Medialaan wordt een holle weg doorkruist wat beperkt 
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negatief is voor vegetatievernietiging. De impact op de groene elementen in de 
woonwijk wordt beperkt negatief beoordeeld voor landschapsstructuur, -beeld en –
beleving. Er worden beperkte negatieve effecten verwacht voor grondwaterstroming en 
archeologie. 
 

24.3 Deeltracé C: VTM – Station Vilvoorde 

24.3.1 C1 – Via Medialaan en Drie Fonteinen 

Voor dit alternatief worden nieuwe kruispunten aangelegd. Bovendien ligt de tram deels 
in de verblijfsruimte en in een schoolomgeving. Het effect op verkeersveiligheid wordt 
negatief beoordeeld. Het doorsnijden van woonfuncties heeft een (beperkt) negatief 
effect op de oversteekbaarheid, verkeersleefbaarheid en barrièreerking (Mens). De tram 
maakt gebruik van de Rubensstraat/Vuurkruisenlaan wat de enige passage over het 
kanaal is. Het effect op de doorstroming van het gemotoriseerd verkeer is beperkt 
negatief. De aanleg van de tram zorgt voor een belangrijke verbetering van het 
openbaar vervoer op deze as. Lokaal kan een lichte verhoging van de geluids- en 
trillingsniveaus verwacht worden. Het aantal gehinderden is echter beperkt zodat het 
effect voor geluid en trillingen beperkt negatief is. Het tracé doorsnijdt enkele 
waardevolle ecotopen, vooral de impact ter hoogte van het park Drie Fonteinen is van 
belang. Ook voor landschapsbeeld- en beleving en cultuurhistorische waarden wordt het 
effect op het park negatief beoordeeld. De impact op de landschapstructuur is slechts 
beperkt. Ter hoogte van Vilvoorde loopt het tracé over de funderingen van een 
versterkte burcht, wat significant negatief beoordeeld wordt voor archeologie. Er is een 
beperkt positief effect voor bedrijvigheid omwille van de betere bereikbaarheid van de 
industriegebieden. Er worden beperkt negatieve effecten verwacht voor overstroming en 
afstroming van hemelwater. 
 

24.3.2 C2 – Via Belgiëlaan en Drie Fonteinen 

Voor dit alternatief worden nieuwe kruispunten aangelegd. Bovendien ligt de tram deels 
in de verblijfsruimte en in een schoolomgeving. Het effect op verkeersveiligheid wordt 
negatief beoordeeld. Het doorsnijden van woonfuncties heeft een negatief effect op de 
oversteekbaarheid, verkeersleefbaarheid en barrièrewerking (Mens). Het effect op de 
doorstroming van het gemotoriseerd verkeer is beperkt negatief. De aanleg van de tram 
zorgt voor een belangrijke verbetering van het openbaar vervoer op deze as. Lokaal kan 
een lichte verhoging van de geluids- en trillingsniveaus verwacht worden. Het aantal 
gehinderden is echter beperkt zodat het effect voor geluid en trillingen beperkt negatief 
is. Het tracé doorsnijdt enkele waardevolle ecotopen, vooral de impact ter hoogte van 
het park Drie Fonteinen is van belang. Ook voor landschapsbeeld- en beleving en 
cultuurhistorische waarden wordt het effect op het park negatief beoordeeld. Ter hoogte 
van de tuinwijk wordt een beperkt negatief effect verwacht op de landschapsstructuur. 
Dit vertaalt zich ook in een beperkt negatief effect voor wonen. Ter hoogte van Vilvoorde 
loopt het tracé over de funderingen van een versterkte burcht, wat significant negatief 
beoordeeld wordt voor archeologie. Waar het tracé door open ruimte gebied gaat, is er 
een beperkt effect van versnippering. Er is een beperkt positief effect voor bedrijvigheid 
omwille van de betere bereikbaarheid van de industriegebieden. Er worden beperkt 
negatieve effecten verwacht voor overstroming en afstroming van hemelwater. 
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24.3.3 C3 – Via Albert I laan en Rubensstraat 

Voor dit alternatief worden nieuwe kruispunten aangelegd. Bovendien ligt de tram deels 
in de verblijfsruimte en in een schoolomgeving. Het effect op verkeersveiligheid wordt 
negatief beoordeeld. Het doorsnijden van woonfuncties heeft een negatief effect op de 
oversteekbaarheid, verkeersleefbaarheid en barrièrewerking (Mens). Het effect op de 
doorstroming van het gemotoriseerd verkeer is beperkt negatief. De aanleg van de tram 
zorgt voor een belangrijke verbetering van het openbaar vervoer op deze as. Over een 
deel van het tracé wordt de tramlijn gesplitst voor de twee richtingen. Dit zorgt ervoor 
dat het aantal gehinderden voor geluid en trillingen fors toeneemt. De effecten voor 
geluid en trillingen zijn dan ook significant negatief en negatief. Ook voor 
landschapsstructuur wordt het effect op de landschapstructuur van deze wijk negatief 
beoordeeld. Samen met de onteigening van een woning langs de Albert I-laan, leidt dit 
tot een negatieve beoordeling voor wonen. Er is ook een negatief effect op verschillende 
relictzones, wat negatief beoordeeld wordt voor cultuurhistorische waarden. Ter hoogte 
van Vilvoorde loopt het tracé over de funderingen van een versterkte burcht, wat 
significant negatief beoordeeld wordt voor archeologie. Dit alternatief raakt niet aan het 
park Drie Fonteinen, er is echter wel nog een beperkt negatief effect voor 
vegetatievernietiging door de doorsnijding van een holle weg. Waar het tracé door open 
ruimte gebied gaat, is er een beperkt effect van versnippering. Er is een negatief effect 
op de landschapsstructuur omwille van de impact op de groene zone langs de Albert I-
laan. Er worden beperkt negatieve effecten verwacht voor overstroming en afstroming 
van hemelwater. 
 

24.4 Deeltracé D: Station Vilvoorde – Brussels Airp ort 

24.4.1 D1 – Via Woluwelaan, Oude Woluwelaan en Da Vinci 

Voor dit alternatief worden nieuwe kruispunten aangelegd. Bovendien gaat de tram door 
de kern van Diegem Het effect op verkeersveiligheid wordt beperkt negatief beoordeeld. 
Gezien slechts beperkt woonfuncties doorsneden worden, is het effect op 
verkeersleefbaarheid verwaarloosbaar tot beperkt. De beperkte impact op woningen, 
samen met de al hoge achtergrondgeluidsniveaus zorgt voor beperkt negatieve effecten 
voor geluid en trillingen. De aanleg van de tram zorgt voor een belangrijke verbetering 
van het openbaar vervoer op deze as. Dit uit zich in een positief effect op de 
luchtkwaliteit. Op enkele plaatsen raakt het tracé aan waardevolle vegetaties, wat 
beperkt negatief beoordeeld wordt. Er is mogelijk een effect van verstoring voor de 
fauna ter hoogte van de Woluwewachtbekkens. Dit wordt beperkt negatief beoordeeld. 
De landschapstructuur wordt enkel beïnvloed waar een groene buffer doorsneden 
wordt. Het effect hiervan is verwaarloosbaar tot beperkt negatief. Gezien de ligging nabij 
bouwkundig erfgoed en enkele puntrelicten wordt de impact op cultuurhistorische 
waarden beperkt negatief beoordeeld. Er moeten verschillende bedrijfsgebouwen en 
buitenruimtes van bedrijven onteigend worden. Het effect voor bedrijvigheid wordt 
negatief beoordeeld. Het tracé loopt door verschillende effectief overstromingsgevoelige 
gebieden wat negatief beoordeeld wordt. Ook is er een beperkt effect op de afstroming 
van hemelwater. 
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24.4.2 D2 – Via Woluwelaan en Korenberg 

Voor dit alternatief worden nieuwe kruispunten aangelegd. Het effect op 
verkeersveiligheid wordt verwaarloosbaar tot zeer beperkt negatief beoordeeld. Gezien 
slechts beperkt woonfuncties doorsneden worden, is het effect op verkeersleefbaarheid 
verwaarloosbaar tot beperkt. De beperkte impact op woningen, samen met de al hoge 
achtergrondgeluidsniveaus zorgt voor beperkt negatieve effecten voor geluid en 
trillingen. De aanleg van de tram zorgt voor een belangrijke verbetering van het 
openbaar vervoer op deze as. Dit uit zich in een positief effect op de luchtkwaliteit. Op 
enkele plaatsen raakt het tracé aan waardevolle vegetaties, wat beperkt negatief 
beoordeeld wordt. . Er is mogelijk een effect van verstoring voor de fauna ter hoogte van 
de Woluwewachtbekkens. Dit wordt beperkt negatief beoordeeld. De landschapstructuur 
wordt beïnvloed waar een stuk open ruimte of een landelijke baan doorsneden wordt. 
Het effect hiervan is beperkt negatief. Er moeten verschillende bedrijfsgebouwen en 
buitenruimtes van bedrijven onteigend worden. Het effect voor bedrijvigheid wordt 
negatief beoordeeld. Het tracé loopt door verschillende effectief overstromingsgevoelige 
gebieden wat negatief beoordeeld wordt. Ook is er een beperkt effect op de afstroming 
van hemelwater. 
 

24.4.3 D3 – Via Luchthavenlaan en Korenberg 

Voor dit alternatief worden nieuwe kruispunten aangelegd op de R22. Het effect op 
verkeersveiligheid wordt negatief beoordeeld. Dezelfde bijkomende kruispunten hebben 
een negatieve impact op de doorstroming voor het gemotoriseerde verkeer op de R22. 
Gezien slechts beperkt woonfuncties doorsneden worden, is het effect op 
verkeersleefbaarheid neutraal. De beperkte impact op woningen, samen met de al hoge 
achtergrondgeluidsniveaus zorgt voor beperkt negatieve effecten voor geluid en 
trillingen. De aanleg van de tram zorgt voor een belangrijke verbetering van het 
openbaar vervoer op deze as. Het positieve effect hiervan op de luchtkwaliteit wordt 
echter teniet gedaan door de bijkomende filevorming. Het effect op luchtkwaliteit is dan 
ook negatief. Op enkele plaatsen raakt het tracé aan waardevolle vegetaties, wat 
beperkt negatief beoordeeld wordt. Er is mogelijk een effect van verstoring voor de 
fauna ter hoogte van de Woluwewachtbekkens. Dit wordt beperkt negatief beoordeeld. 
De landschapstructuur, - beeld en beleving wordt beïnvloed ter hoogte van de landelijke 
omgeving aan de Boskantweg. Het effect hiervan wordt (beperkt) negatief beoordeeld. 
Het tracé loopt in Machelen langs een Romeinse site waardoor het effect voor 
archeologie beperkt negatief beoordeeld wordt. Er moeten verschillende 
bedrijfsgebouwen en buitenruimtes van bedrijven onteigend worden. Het effect voor 
bedrijvigheid wordt negatief beoordeeld. Het tracé loopt door enkele effectief 
overstromingsgevoelige gebieden wat beperkt negatief beoordeeld wordt. Ook is er een 
beperkt effect op de afstroming van hemelwater. Het effect voor landbouw is negatief. 
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24.4.4 D4 – Via Luchthavenlaan en Brucargo 

Voor dit alternatief worden nieuwe kruispunten aangelegd op de R22. Het effect op 
verkeersveiligheid wordt negatief beoordeeld. Dezelfde bijkomende kruispunten hebben 
een negatieve impact op de doorstroming voor het gemotoriseerde verkeer op de R22. 
Gezien slechts beperkt woonfuncties doorsneden worden, is het effect op 
verkeersleefbaarheid neutraal. De aanleg van de tram zorgt voor een belangrijke 
verbetering van het openbaar vervoer op deze as. Het positieve effect hiervan op de 
luchtkwaliteit wordt echter teniet gedaan door de bijkomende filevorming. Het effect op 
luchtkwaliteit is dan ook negatief. Er is mogelijk een effect van verstoring voor de fauna 
ter hoogte van de Woluwewachtbekkens. Dit wordt beperkt negatief beoordeeld. De 
landschapstructuur, -beeld en -beleving wordt enkel beïnvloed waar een groene open 
ruimte tussen Brucargo en de luchthaven doorsneden wordt. Gezien het karakter van 
industrie en verkeer wordt het effect hiervan verwaarloosbaar tot beperkt negatief 
beoordeeld. Het tracé loopt in Machelen langs een Romeinse site waardoor het effect 
voor archeologie beperkt negatief beoordeeld wordt. Er moeten verschillende 
bedrijfsgebouwen en buitenruimtes van bedrijven onteigend worden. Het effect voor 
bedrijvigheid wordt negatief beoordeeld. Het tracé loopt door enkele effectief 
overstromingsgevoelige gebieden wat beperkt negatief beoordeeld wordt. Ook is er een 
beperkt effect op de afstroming van hemelwater. Het effect voor landbouw is beperkt 
negatief. 
 

24.5 Deeltracé E: Brussels Airport - Tervuren 

24.5.1 E1 – Via Oude spoorbedding en Sterrebeek 

Omwille van de bijkomende kruisingen en doorsnijdingen van woonfuncties wordt de 
verkeersveiligheid en barrièrewerking (Mens) negatief beoordeeld. Gezien slechts 
beperkt woonfuncties doorsneden worden, is het effect op verkeersleefbaarheid beperkt. 
De aanleg van de tram zorgt voor een aanzienlijke verbetering van het openbaar 
vervoer op deze as. Dit betekent ook dat het aantal auto’s op de weg vermindert wat 
dan weer een beperkt positief effect heeft op de verkeersdoorstroming en de 
luchtkwaliteit. Voor enkele woonwijken wordt een stijging van de geluidsniveaus 
verwacht. De afstand tot enkele woningen is ook beperkt. Het effect voor geluid en 
trillingen is negatief. Door deels door open ruimte te lopen en door gebruik te maken van 
de voormalige trambedding te Wezembeek – Oppem, geeft het tracé aanleiding tot de 
vernietiging van waardevolle vegetaties. Het effect is significant negatief. Het gebruik 
van de oude trambedding leidt ook tot een negatief effect voor versnippering. Er is 
mogelijk ook een verstoring van de fauna, voornamelijk ter hoogte van het faunistisch 
belangrijk gebied aan Wezembeek – Oppem, wat beperkt negatief beoordeeld wordt. 
Ook voor landschapsstructuur, -beeld en -beleving wordt het effect op de openruimtes 
die doorsneden worden negatief beoordeeld. Het feit dat verschillende relictzones 
beïnvloed worden, zorgt voor een significant negatieve beoordeling voor 
cultuurhistorische waarden. Dit tramtracé loopt in Zaventem, net ten zuiden van de 
spoorlijn over een archeologische site “Tomveld”, wat significant negatief beoordeeld 
wordt voor archeologie. Er zijn onteigeningen nodig van woningen, bouwgronden en 
enkele buitenruimtes van bedrijven. Bovendien wordt de landschapsbeleving van uit de 
woningen negatief beïnvloed. Het effect voor wonen is negatief. Het effect voor 
bedrijvigheid is beperkt negatief. Er is een beperkt negatief effect op de afstroming van 
hemelwater en grondwaterstroming. Het effect voor landbouw is beperkt negatief. 
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24.5.2 E2 – Via Keiberg en Sterrebeek 

Omwille van de bijkomende kruisingen en doorsnijdingen van woonfuncties wordt 
verkeersveiligheid beperkt negatief beoordeeld. Het effect voor barrièrewerking (Mens) 
is negatief. Gezien slechts beperkt woonfuncties doorsneden worden, is het effect op 
verkeersleefbaarheid beperkt. De aanleg van de tram zorgt voor een belangrijke 
verbetering van het openbaar vervoer op deze as. Voor enkele woonwijken wordt een 
stijging van de geluidsniveaus verwacht. De afstand tot enkele woningen is ook beperkt. 
Het effect voor geluid en trillingen is (significant) negatief. Door deels door open ruimte 
te lopen en door gebruik te maken van de voormalige trambedding te Wezembeek – 
Oppem, geeft het tracé aanleiding tot de vernietiging van waardevolle vegetaties. Het 
effect is significant negatief. Het gebruik van de oude trambedding leidt ook tot een 
negatief effect voor versnippering. Er is mogelijk ook een verstoring van de fauna, 
voornamelijk ter hoogte van het faunistisch belangrijk gebied aan Wezembeek – 
Oppem, wat beperkt negatief beoordeeld wordt. Ook voor landschapsstructuur, -beeld 
en -beleving wordt het effect op de openruimtes die doorsneden worden negatief 
beoordeeld. Het feit dat verschillende relictzones beïnvloed worden, zorgt voor een 
significant negatieve beoordeling voor cultuurhistorische waarden. Dit tramtracé loopt in 
Zaventem, net ten zuiden van de spoorlijn over een archeologische site “Tomveld”, wat 
significant negatief beoordeeld wordt voor archeologie. Er zijn onteigeningen nodig van 
woningen, tuinen, bouwgronden, bedrijfsgebouwen en buitenruimtes van bedrijven. 
Bovendien wordt de landschapsbeleving van uit de woningen negatief beïnvloed. Het 
effect voor zowel wonen als bedrijvigheid is negatief. Er is een beperkt negatief effect op 
de afstroming van hemelwater, overstromingsrisico en grondwaterstroming. Het effect 
voor landbouw is negatief. 
 

24.5.3 E3 – Via Keiberg, Woluwelaan en UCL 

Omwille van de bijkomende kruisingen en doorsnijdingen van woonfuncties wordt de 
verkeersveiligheid en barrièrewerking (Mens) negatief beoordeeld. Gezien slechts zeer 
beperkt woonfuncties doorsneden worden, is het effect op verkeersleefbaarheid 
verwaarloosbaar tot beperkt. De aanleg van de tram zorgt voor een belangrijke 
verbetering van het openbaar vervoer op deze as. Dit betekent ook dat het aantal auto’s 
op de weg vermindert wat dan weer een beperkt positief effect heeft op de 
verkeersdoorstroming en de luchtkwaliteit. Voor enkele woonwijken wordt een stijging 
van de geluidsniveaus verwacht. De afstand tot enkele woningen is ook beperkt. Het 
effect voor geluid en trillingen is (significant) negatief. Door gebruik te maken van de 
voormalige trambedding te Wezembeek – Oppem, geeft het tracé aanleiding tot de 
vernietiging van waardevolle vegetaties. Het effect is negatief. Het gebruik van de oude 
trambedding leidt ook tot een negatief effect voor versnippering. Er is mogelijk ook een 
verstoring van de fauna, voornamelijk ter hoogte van het faunistisch belangrijk gebied 
aan Wezembeek – Oppem, wat beperkt negatief beoordeeld wordt. Ook voor 
landschapstructuur, -beeld en -beleving wordt het effect op de openruimtes die 
doorsneden worden negatief beoordeeld. Het effect op landschapsbeleving, samen met 
het feit dat het tracé gebruik maakt van een belangrijke fietsroute zorgt voor een 
negatief effect voor recreatie. Het feit dat enkele relictzones beïnvloed worden, zorgt 
voor een negatieve beoordeling voor cultuurhistorische waarden. De halte ter hoogte 
van St-Stevens-Woluwe heeft mogelijk een beperkte invloed op de archeologische 
waarden. Er zijn onteigeningen nodig van bouwgronden, bedrijfsgebouwen en 
buitenruimtes van bedrijven. Bovendien wordt de landschapsbeleving van uit de 
woningen negatief beïnvloed. Het effect voor wonen is beperkt negatief. Het effect voor 
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bedrijvigheid is negatief. Er is een beperkt negatief effect op de afstroming van 
hemelwater en grondwaterstroming. Het effect voor landbouw is beperkt negatief. 
 

24.5.4 E4 – Via Keiberg, Woluwelaan en Tervurenlaan 

Omwille van de bijkomende kruisingen en doorsnijdingen van woonfuncties wordt 
verkeersveiligheid beperkt negatief beoordeeld. De aanleg van de tram zorgt voor een 
beperkte verbetering van het openbaar vervoer op deze as. Dit betekent ook dat het 
aantal auto’s op de weg vermindert wat dan weer een beperkt positief effect heeft op de 
verkeersdoorstroming en de luchtkwaliteit. Voor enkele woonwijken wordt een beperkte 
stijging van de geluidsniveaus verwacht. De afstand tot sommige woningen is ook 
beperkt. Het effect voor geluid en trillingen is beperkt negatief. Dit tracé zorgt op enkele 
locaties voor de vernietiging van waardevolle vegetaties. Het effect is beperkt negatief. 
Het tracé zorgt mogelijk voor verstoring van de fauna ter hoogte van het Zoniënwoud, 
wat negatief beoordeeld wordt. Het tracé maakt grotendeels gebruik van bestaande 
infrastructuur, waardoor het effect op landschapsstructuur slechts beperkt negatief is. 
Lokaal kan een effect op archeologisch belangrijke zones niet uitgesloten worden, wat 
beperkt negatief beoordeeld wordt. Het feit dat een beperkt aantal relictzones beïnvloed 
wordt, zorgt voor een beperkt negatieve beoordeling voor cultuurhistorische waarden. Er 
zijn onteigeningen nodig van bedrijfsgebouwen en buitenruimtes van bedrijven. Het 
effect voor bedrijvigheid is negatief. Er is een beperkt negatief effect op de 
grondwaterstroming. 
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24.6 Effectbeoordeling met milderende maatregelen 

In tabel 24.3 zijn de milderende maatregelen opgelijst per deeltracé. Telkens is aangegeven wat de beoordeling is na milderende maatregel, 
of het een dwingende of informatieve milderende maatregel is. Daarnaast wordt aangegeven of de milderende maatregel flankerend is, 
gebaseerd is op bestaande wetgeving en/of opgenomen wordt in het plan. Er wordt tenslotte ook aangegeven wie de milderende maatregel 
zal moeten uitvoeren. Hierbij wordt opgemerkt dat in deze fase van de studie voor een heel aantal mogelijke milderende maatregelen nog 
geen duidelijkheid is over de uitvoerder. Dit zal namelijk afhangen van de aard van het vervolgtraject (PPS, DBFM,…). Daarnaast zal voor 
verschillende trajectonderdelen nog overleg opgestart moeten worden met AWV, de gemeenten, MIVB over de exacte inpassing van de 
tramlijn. Hieruit zullen ondermeer ook afspraken komen met betrekking tot de trekker/uitvoerder van bepaalde aspecten en onderdelen van 
het project en ook van bepaalde milderende maatregelen. Ook met betrekking tot de financiering van de milderende maatregelen zullen op 
dat moment nadere afspraken gemaakt worden. In onderstaande tabel is dus geprobeerd om, rekening houdend met de huidige stand van 
het onderzoek, een zo goed mogelijk beeld te geven van de mogelijke uitvoerders. Indien bij de uitvoerder een sterretje toegevoegd is, dan 
zal deze het overleg met betrekking tot de milderende maatregel voeren maar zal pas na het gevoerde overleg duidelijk zijn wie uiteindelijk 
de milderende maatregel zelf zal uitvoeren, financieren,… 
 
De maatregelen die schuin gedrukt staan betreffen keuzes voor varianten die voor andere disciplines negatievere effecten blijken te hebben. 
 
In tabel 24.5 wordt de effectbeoordeling met milderende maatregelen weergegeven. In vet zijn de beoordeling aangeduid die gewijzigd zijn. 
Hierbij zijn de effecten van de maatregelen die schuin gedrukt staan niet meegenomen. 
 
Tabel 24.3 Milderende maatregelen tracés 

Discipline Milderende maatregel Beoordeling 

na MM 

Dwingend (d) 

Informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving 

(w) 

Opgenomen in plan (p) 

Uitvoerder 

A: Brussel Noord - Heizel 

A1 Verkeersveiligheid: variant a  +2/+3 i p MIVB 

Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w MIVB 

Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w MIVB 

Vegetatievernietiging: streven naar maximaal behoud van stedelijk groen op projectniveau 0 i f MIVB 
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Discipline Milderende maatregel Beoordeling 

na MM 

Dwingend (d) 

Informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving 

(w) 

Opgenomen in plan (p) 

Uitvoerder 

Landschapstructuur: streven naar maximaal behoud van stedelijk groen in het ontwerp -1 i f MIVB 

Mens, overstromingen: variant a 0 i p MIVB 

A2 Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w MIVB 

Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w MIVB 

Vegetatievernietiging: streven naar maximaal behoud van stedelijk groen op projectniveau 0 i f MIVB 

B: Heizel - VTM 

B1 Doorstroming gemotoriseerd verkeer: keuze voor variant m 0/+1 i p De Lijn, MIVB 

Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn, MIVB 

Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn, MIVB 

Trillingen: keuze voor variant a -1 i p De Lijn, MIVB 

Lucht: keuze voor variant m -1 i p De Lijn, MIVB 

Vegetatievernietiging: keuze voor variant l -2 i p De Lijn, MIVB 

Vegetatievernietiging: tracé zo dicht mogelijk bij de weg -2 d p De Lijn, MIVB 

F&F, Versnippering/barrièrewerking: Keuze voor variant l -1 i p De Lijn, MIVB 

F&F, Versnippering/barrièrewerking: Maximaal behoud KLE in open ruimte -1 d w De Lijn, MIVB 

Landschapstructuur: Keuze voor variant l 0 i p De Lijn, MIVB 

Landschaspsstructuur: verschuiving tramtracé dichter bij de woonzone en bedrijven 0 i p De Lijn, MIVB 

Landschapsbeeld: verschuiving tramtracé dichter bij de woonzone en bedrijven + groenbuffer -1 i p De Lijn, MIVB 

Landschapsbeeld: vermijden verdwijnen groen langs ring -1 i f De Lijn, MIVB 

Mens, barrièrewerking: verschuiving tramtracé dichter bij de woonzone en bedrijven + 

groenbuffer 

-1 i f De Lijn, MIVB 

Mens, lucht: keuze voor variant m +1 i p De Lijn, MIVB 

B2 Doorstroming gemotoriseerd verkeer: keuze voor variant m 0/+1 i p De Lijn, MIVB 

Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn, MIVB 

Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn, MIVB 
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Discipline Milderende maatregel Beoordeling 

na MM 

Dwingend (d) 

Informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving 

(w) 

Opgenomen in plan (p) 

Uitvoerder 

Geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -2 d p De Lijn, MIVB 

Trillingen: keuze voor variant a -2 i p De Lijn, MIVB 

Lucht: Keuze voor variant m +1 i p De Lijn, MIVB 

Vegetatievernietiging: tracé zo dicht mogelijk bij de Medialaan -1 d p De Lijn, MIVB 

Landschapsbeeld: Vermijden van verdwijnen groene buffer langs ring 0 i f De Lijn, MIVB 

Mens, geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -2 d p De Lijn, MIVB 

Mens, lucht: keuze voor variant m -1 i p De Lijn, MIVB 

B3 Verkeersveiligheid: Keuze voor variant a via d +2/+3 i p De Lijn, MIVB 

Verkeersldoorstroming: keuze voor variant m 0/+1 i p De Lijn, MIVB 

Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn, MIVB 

Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn, MIVB 

Geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -3 d p De Lijn, MIVB 

Trillingen: keuze voor variant a -1 i p De Lijn, MIVB 

Lucht: keuze voor variant m +1 i p De Lijn, MIVB 

Vegetatievernietiging: tracé zo dicht mogelijk bij de Medialaan -1 d p De Lijn, MIVB 

Landsstructuur: verleggen van tracé naar zijkant + groene buffer -1 i p De Lijn, MIVB 

Landsbeeld: verleggen van tracé naar zijkant + groene buffer -1 i p De Lijn, MIVB 

Mens, barrièrewerking: verleggen van tracé naar zijkant + groene buffer -1 i p De Lijn, MIVB 

Mens, geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -3 d p De Lijn, MIVB 

Mens, hinder door trillingen: variant a -1 i P De Lijn, MIVB 

Mens, lucht: keuze voor variant m +1 i p De Lijn, MIVB 

B4 Verkeersveiligheid: Keuze voor variant a via d +2 i p De Lijn, MIVB 

Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn, MIVB 

Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn, MIVB 

Geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -3 d p De Lijn, MIVB 

Trillingen: keuze voor variant a -1 i p De Lijn, MIVB 
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Discipline Milderende maatregel Beoordeling 

na MM 

Dwingend (d) 

Informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving 

(w) 

Opgenomen in plan (p) 

Uitvoerder 

Vegetatievernietiging: tracé zo dicht mogelijk bij de Medialaan -2 d p De Lijn, MIVB 

Landschapsstructuur: verleggen van het tracé naar de zijkant + groen buffer -1 i p De Lijn, MIVB 

Landschapsbeeld: verleggen van het tracé naar de zijkant + groen buffer 0 i p De Lijn, MIVB 

Mens, barrièrewerking: verleggen van het tracé naar de zijkant + groen buffer -1 i p De Lijn, MIVB 

Mens, geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -3 d p De Lijn, MIVB 

Mens, hinder door trillingen: variant a -1 i p De Lijn, MIVB 

B5 Trillingen: keuze voor variant a -1 i p De Lijn, MIVB 

Vegetatievernietiging: tracé zo dicht mogelijk bij de Medialaan -1 d p De Lijn, MIVB 

Landschapsstructuur: sparen van de aanwezige bomen in Versaillelaan en Kraatveldstraat 0 i f De Lijn, MIVB 

Landschapsbeeld: streven naar maximaal behoud groen in het ontwerp, sparen van de 

aanwezige bomen in Versaillelaan en Kraatveldstraat 

0 i f De Lijn, MIVB 

Mens, geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -3 d f De Lijn, MIVB 

Mens, hinder door trillingen: variant a -1 i p De Lijn, MIVB 

C: VTM - Station Vilvoorde 

C1 Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn 
Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn 
Overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water onder de 

sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

Vegetatievernietiging: keuze voor variant l -1 i p De Lijn 
Vegetatievernietiging: behoud groenelementen aan Drie fonteinen -1 d p De Lijn 
F&F: versinpperling/ barrièrewerking: keuze voor vairant l 0 i p De Lijn 
Landschapsstructuur: inplanting zo dicht mogelijk langs de Beneluxlaan 0 i p De Lijn 
Archeologie: proefonderzoek voorafgaand de werken -1 d f De Lijn 
Mens, overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water 

onder de sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

Mens, recreatie: keuze voor variant l 0 i p De Lijn 
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Discipline Milderende maatregel Beoordeling 

na MM 

Dwingend (d) 

Informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving 

(w) 

Opgenomen in plan (p) 

Uitvoerder 

C2 Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn 
Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn 
Overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water onder de 

sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

Vegetatievernietiging: keuze voor variant l -1 i p De Lijn 
Vegetatievernietiging: behoud groenelementen aan Drie fonteinen -1 i p De Lijn 
F&f: versnippering/barrièrewerking: keuze voor variant l en o 0 i p De Lijn 
Landschapsstructuur: inplanting zo dicht mogelijk langs de Beneluxlaan -1 i p De Lijn 
Archeologie: proefonderzoek voorafgaand de werken -1 d f De Lijn 
Mens, overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water 

onder de sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

Mens, recreatie: keuze voor variant l 0 i p De Lijn 
C3 Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn 

Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn 
Overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water onder de 

sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

Vegetatievernietiging: tracé zo dicht mogelijk bij Albert I - laan 0 d p De Lijn 
Archeologie: proefonderzoek voorafgaand de werken -1 d f De Lijn 
Mens, geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -3 d p De Lijn 
Mens, overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water 

onder de sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Verkeersveiligheid: keuze voor variant o 0 i p De Lijn 
Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn 
Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn 
Overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water onder de 0 d p De Lijn 
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Discipline Milderende maatregel Beoordeling 

na MM 

Dwingend (d) 

Informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving 

(w) 

Opgenomen in plan (p) 

Uitvoerder 

sporen door kan.  

Grondwater: Nagaan effect bemaling op waterwinning -1 d f De Lijn 
Geluid: keuze voor variant o -1 i p De Lijn 
Trillingen: keuze voor variant o -1 i p De Lijn 
Trillingen: vervolgonderzoek voor gevoelige gebouwen -1 d f De Lijn 
Vegetatievernietiging: streven naar maxmaal behoud groenelementen, zeker nabij kasteelpark 

Diegem 

0 i p De Lijn 

Landschapsstructuur: keuze voor variant n 0 i p De Lijn 
Landschapsbeeld: keuze voor variant n 0 i p De Lijn 
Cultuurhistorische waarden: keuze voor variant n 0 i p De Lijn 
Mens, overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water 

onder de sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

Mens, bedrijvigheid: keuze voor variant s -1 i p De Lijn 
Mens, bedrijvigheid: keuze voor variant n 0 i p De Lijn 
Mens, geluidshinder: keuze voor variant o 0 i p De Lijn 
Mens, hinder door trillingen: keuze voor variant o -1 i p De Lijn 
Mens, hinder door trillingen: vervolgonderzoek voor gevoelige gebouwen 0 d p De Lijn 

D2 Overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water onder de 

sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

Grondwater: Nagaan effect bemaling op waterwinning -1 d f De Lijn 
Trillingen: keuze voor variant o -1 i p De Lijn 
Trillingen: vervolgonderzoek voor gevoelige gebouwen -1 d f De Lijn 
Vegetatievernietiging: streven naar maxmaal behoud groenelementen, zeker nabij kasteelpark 

Diegem 

0 i f De Lijn 

Mens, overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water 

onder de sporen door kan.  

0 d p De Lijn 
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Discipline Milderende maatregel Beoordeling 

na MM 

Dwingend (d) 

Informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving 

(w) 

Opgenomen in plan (p) 

Uitvoerder 

Mens, hinder door trillingen: vervolgonderzoek voor gevoelige gebouwen -1 d f De Lijn 

D3 Verkeersveiligheid: het ongelijkvloers kruisen van R22 -1 d p De Lijn, AWV 
Doorstroming gemotiriseerd verkeer: het ongelijkvloers kruisen van R22 0 d p De Lijn, AWV 
Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn 
Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn 
Overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water onder de 

sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

Trillingen: vervolgonderzoek voor gevoelige gebouwen -1 d f De Lijn 
Lucht: het ongelijkvloers kruisen van R22 0 d p De Lijn, AWV 
Mens, overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water 

onder de sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

Mens, hinder door trillingen: vervolgonderzoek voor gevoelige gebouwen -1 d f De Lijn 

Mens, lucht: het ongelijkvloers kruisen van R22 0 d p De Lijn, AWV 
D4 Verkeersveiligheid: het kruisen van de E19, zonder capaciteitsafname van de N211 -1 d p De Lijn, AWV 

Verkeersveiligheid: het ongelijkvloers kruisen van R22 -1 d p De Lijn, AWV 
Doorstroming gemotoriseerd verkeer: het ongelijkvloers kruisen van R22, N211 en complex 

E19 Luchthavenlaan 

0 d p De Lijn, AWV 

Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn 
Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn 
Overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water onder de 

sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

Lucht: het ongelijkvloers kruisen van R22, N211 en complex E19 Luchthavenlaan 0 d p De Lijn, AWV 
Mens, overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water 

onder de sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

Mens, lucht: het ongelijkvloers kruisen van R22, N211 en complex E19 Luchthavenlaan 0 d p De Lijn, AWV 

E:Brussels Airport - Tervuren 
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Discipline Milderende maatregel Beoordeling 

na MM 

Dwingend (d) 

Informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving 

(w) 

Opgenomen in plan (p) 

Uitvoerder 

E1 Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn 
Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn 
Grondwater: Nagaan effect bemaling op waterwinning -1 d f De Lijn 
Geluid: keuze voor variant d -2 i p De Lijn 
Geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -2 i f De Lijn 
Trillingen: keuze voor variant d -1 i p De Lijn 
Trillingen: vervolgonderzoek voor gevoelige gebouwen -1 i f De Lijn 
Vegetatievernietiging: keuze voor variant z -2 i p De Lijn 
Vegetatievernietiging: streven naar minimale inname KLE ten zuiden van E40 -2 d w De Lijn 
Vegetatievernietiging: vrijwaren van biologische waardevolle zones bij inplanting haltes -3 i f De Lijn 
Versnippering: keuze voor variant c -2 i p De Lijn 
Landschapsstructuur: keuze voor variant z -2 i p De Lijn 
Landschapsbeeld: keuze voor variant z -2 i p De Lijn 
Archeologie: proefonderzoek voorafgaand de werken -1 d f De Lijn 
Cultuurhistorische waarden: keuze voor variant z -3 i p De Lijn 
Mens, barrièrewerking: keuze voor variant z -2 i p De Lijn 
Mens, wonen: keuze voor variant z -1 i p De Lijn 
Mens, geluidshinder: keuze voor variant d -2 i p De Lijn 
Mens, geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -1 i p De Lijn 
Mens, hinder door trillingen: keuze voor variant d -1 i p De Lijn 

E2 Verkeersveiligheid: Keuze voor variant o 0 i p De Lijn 
Verkeersdoorstroming gemotoriseerd verkeer: medegebruik kunstwerken R0 voor fietsers +1 i f De Lijn 
Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn 
Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn 
Overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water onder de 

sporen door kan.  

0 d p De Lijn 
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Discipline Milderende maatregel Beoordeling 

na MM 

Dwingend (d) 

Informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving 

(w) 

Opgenomen in plan (p) 

Uitvoerder 

Grondwater: Nagaan effect bemaling op waterwinning -1 d f De Lijn 
Geluid: keuze voor variant o -3 i p De Lijn 
Geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -3 d f De Lijn 
Trillingen: keuze voor variant o -1 i p De Lijn 
Trillingen: vervolgonderzoek voor gevoelige gebouwen -1 d f De Lijn 
Vegetatievernietiging: keuze voor variant z -2 i p De Lijn 
Vegetatievernietiging: streven naar minimale inname KLE  -2 d w De Lijn 
Versnippering: keuze voor variant c -2 i p De Lijn 
Landschapsstructuur: keuze voor variant z -2 i p De Lijn 
Landschapsbeeld: keuze voor variant z -2 i p De Lijn 
Cultuurhistorische waarden: keuze voor variant z -3 i p De Lijn 
Archeologie: proefonderzoek voorafgaand de werken -1 d f De Lijn 
Mens, barrièrewerking: keuze voor varinat z -2 i p De Lijn 
Mens, overstromingen: De tramsporen kunnen verhoogd aangelegd worden waarbij water 

onder de sporen door kan.  

0 d p De Lijn 

Mens, wonen: keuze voor variant z -2 i p De Lijn 
Mens, bedrijvigheid: keuze voor variant o -1 i p De Lijn 
Mens, bedrijvigheid: keuze voor variant r -1 i p De Lijn 
Mens, geluidshinder: keuze voor variant o -3 i p De Lijn 
Mens, geluidshinder: nagaan mogelijkheid geluidschermen -3 d f De Lijn 
Mens, hinder door trillingen: keuze voor variant o -1 i p De Lijn 
Mens, hinder door trillingen: nagaan mogelijkheid trillingsvrij maken spooroplegging -2 d f De Lijn 

E3 Verkeersveiligheid: Keuze voor variant o -1 i p De Lijn, MIVB 

Verkeersdoorstroming gemotoriseerd verkeer: medegebruik kunstwerken R0 voor fietsers +1 i f De Lijn 
Afstroming oppervlaktewater: Zoveel mogelijk gebruik maken van waterdoorlatende materialen 0 d w De Lijn, MIVB 

Afstroming oppervlaktewater: Voorzien in een vertraagde afvoer 0 d w De Lijn, MIVB 
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Discipline Milderende maatregel Beoordeling 

na MM 

Dwingend (d) 

Informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving 

(w) 

Opgenomen in plan (p) 

Uitvoerder 

Grondwater: Nagaan effect bemaling op waterwinning -1 d f De Lijn 
Geluid: keuze voor variant o -3 i p De Lijn, MIVB 

Geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -3 d f De Lijn 
Trillingen: keuze voor variant o -1 i p De Lijn, MIVB 

Trillingen: vervolgonderzoek voor gevoelige gebouwen -1 d f De Lijn, MIVB 

Vegetatievernietiging: keuze voor variant z -1 i p De Lijn, MIVB 

Vegetatievernietiging: streven naar minimale inname KLE  -1 d w De Lijn, MIVB 

Vegetatievernietiging: minimale ecotoop inname ter hoogte van SBZ -1 d f De Lijn, MIVB 

Landschapsstructuur: keuze voor variant z -1 i p De Lijn, MIVB 

Landschapsstructuur: inplanten van de tram dichter naar de bebouwde zone + groenscherm -1 i p De Lijn, MIVB 

Landschapsbeeld: keuze voor variant z -1 i p De Lijn, MIVB 

Landschapsbeeld: inplanten van de tram dichter naar de bebouwde zone + groenscherm -1 i p De Lijn, MIVB 

Cultuurhistorische waarden: keuze voor variant z -1 i p De Lijn, MIVB 

Mens, barrièrewerking: keuze voor variant z -2 i p De Lijn, MIVB 

Mens, barrièrewerking: inplanten van de tram dichter naar de bebouwde zone + groenscherm -1 i p De Lijn, MIVB 

Mens, wonen: keuze voor variant z 0 i p De Lijn, MIVB 

Mens, bedrijvigheid: keuze voor variant o -1 i p De Lijn, MIVB 

Mens, bedrijvigheid: keuze voor variant r -1 i p De Lijn, MIVB 

Mens, geluidshinder: keuze voor variant o -3 i p De Lijn, MIVB 

Mens, hinder door trillingen: keuze voor variant o -2 i p De Lijn, MIVB 

Mens, hinder door trillingen: nagaan mogelijkheid trillingsvrij maken spooroplegging -2 d f De Lijn 
E4 Verkeersveiligheid: Keuze voor variant o 0 i p De Lijn, MIVB 

Verkeersdoorstroming gemotoriseerd verkeer: medegebruik kunstwerken R0 voor fietsers +1 i f De Lijn 
Grondwater: Nagaan effect bemaling op waterwinning -1 d f De Lijn 
Geluid: keuze voor variant o -2 i p De Lijn, MIVB 

Geluid: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -2 d f De Lijn 
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Discipline Milderende maatregel Beoordeling 

na MM 

Dwingend (d) 

Informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving 

(w) 

Opgenomen in plan (p) 

Uitvoerder 

Trillingen: keuze voor variant o -1 i p De Lijn, MIVB 

Trillingen: vervolgonderzoek voor gevoelige gebouwen 0 d f De Lijn, MIVB 

Vegetatievernietiging: vrijwaren KLE nabij bedrijvenpark Keiberg  0 d w De Lijn, MIVB 

Vegetatievernietiging: minimale ecotoop inname ter hoogte van SBZ -1 d f De Lijn, MIVB 

Landschapsstructuur: inplanten van de tram dichter naar de bebouwde zone + groenscherm 0 i p De Lijn, MIVB 

Landschapsbeeld: inplanten van de tram dichter naar de bebouwde zone + groenscherm 0 i p De Lijn, MIVB 

Mens, bedrijvigheid: keuze voor variant o -1 i p De Lijn, MIVB 

Mens, bedrijvigheid: keuze voor variant r -1 i p De Lijn, MIVB 

Mens, geluidshinder: keuze voor variant o -2 i p De Lijn, MIVB 

Mens, geluidshinder: nagaan mogelijkheid plaatsen geluidschermen -2 d f De Lijn 
Mens, hinder door trillingen: keuze voor variant o -1 i p De Lijn, MIVB 

Mens, hinder door trillingen: nagaan mogelijkheid trillingsvrij maken spooroplegging -1 d f De Lijn 
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Tabel 24.4 Milderende maatregelen haltes 

Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

 Brandweer Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

 Heimbosch Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

 Onysquare Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

 Houba Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f MIVB 

 Heizel Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

A2 UZ Jette Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

 Brandweer Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

 Heimbosch Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

 Modelwijk Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

 Stadion Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f MIVB 

  Erfgoedwaarden: Door tramhalte ver van het ergoedlandschap in 

te planten kan het negatief effect verdwijnen. 

0 i f MIVB 

 Houba Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f MIVB 

 Heizel Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w MIVB 

B: Heizel - VTM 

B1 Nieuwelaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 0 d w De Lijn, MIVB 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

van waterdoorlatende materialen 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn, MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn, MIVB 

 De Villegas Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

 Haneveld Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn, MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn, MIVB 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 i f De Lijn, MIVB 

 Hellebeek Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

 Warande Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn, MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn, MIVB 

 De Tyras Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Geluid: behoud voldoende afstand tot woningen 0 d f De Lijn, MIVB 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 i f De Lijn, MIVB 

 VTM Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

B2 Esplanade Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Mens, wonen: Keuze voor bestaande parking of afscherming 

huizen 

0 i p De Lijn, MIVB 

 Romeinse Stwg Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

 Bloemdallaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn, MIVB 

 St-Annalaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn, MIVB 

 Het Voor Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

 De Tyras Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Geluid: behoud voldoende afstand tot woningen 0 d f De Lijn, MIVB 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 i f De Lijn, MIVB 

 VTM Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

B3 Eeuwfeest nvt    De Lijn, MIVB 

 De Wand nvt    De Lijn, MIVB 

 Wannekouter Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

 Groendal  Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 i f De Lijn, MIVB 

 Streekbaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 i f De Lijn, MIVB 

 Vinkenlaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn, MIVB 

 De Tyras Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Geluid: behoud voldoende afstand tot woningen 0 d f De Lijn, MIVB 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 i f De Lijn, MIVB 

 VTM Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

B4 Eeuwfeest nvt    De Lijn, MIVB 

 De Wand nvt    De Lijn, MIVB 

 Wannekouter Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

 Indringingsweg Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn, MIVB 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn, MIVB 

 Mil. Hospitaal Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn, MIVB 

 De Tyras Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Geluid: behoud voldoende afstand tot woningen 0 d f De Lijn, MIVB 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn, MIVB 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 i f De Lijn, MIVB 

 VTM Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

B5 Eeuwfeest nvt    De Lijn, MIVB 

 De Wand nvt    De Lijn, MIVB 

 Versailles Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 0 d w De Lijn, MIVB 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 801 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

van waterdoorlatende materialen 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

 Beizegem Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

 Mariendal Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Mens, wonen: Keuze voor bestaande parking of afscherming 

huizen 

0 i p De Lijn, MIVB 

 Mil.Hospitaal Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn, MIVB 

 De Tyras Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Geluid: behoud voldoende afstand tot woningen 0 d f De Lijn, MIVB 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn, MIVB 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 i f De Lijn, MIVB 

 VTM Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn, MIVB 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn, MIVB 

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Verstoring: minimale verlichting 0 i f De Lijn 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

 Ennepetal Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Verstoring: minimale verlichting 0 i f De Lijn 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

 Vlierkens Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Verstoring: minimale verlichting 0 i f De Lijn 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

  Mens, wonen: Keuze voor bestaande parking of afscherming 

huizen 

0 i p De Lijn 

 Heldenplein  Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Station Vilvoorde Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

C2 Belgiëlaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 0 d w De Lijn 
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Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

waterdoorlatende materialen 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

 Ennepetal Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Verstoring: minimale verlichting 0 i f De Lijn 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

 Vlierkens Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Verstoring: minimale verlichting 0 i f De Lijn 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

  Mens, wonen: Keuze voor bestaande parking of afscherming 

huizen 

0 i p De Lijn 

 Heldenplein Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Station Vilvoorde Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

C3 Minnemolen Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

 Vlierkens Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Verstoring: minimale verlichting 0 i f De Lijn 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 
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Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

  Mens, wonen: Keuze voor bestaande parking of afscherming 

huizen 

0 i p De Lijn 

 Heldenplein Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Station Vilvoorde Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Kerklaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Uplace Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 E19 Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 
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Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 
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Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, bedrijvigheid: beperken inname industrieterrein en 

vrijwaren ontsluiting 

0 d p De Lijn 

 Diegem Dorp Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, wonen: Keuze voor bestaande parking of afscherming 

huizen 

0 i p De Lijn 

 Da Vinci Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Technics Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Brussels Airport Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

D2 Cat Site Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Kerklaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 0 d w De Lijn 
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Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

van waterdoorlatende materialen 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Uplace Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 E19 Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, bedrijvigheid: beperken inname industrieterrein en 

vrijwaren ontsluiting 

0 d p De Lijn 

 Diegem Dorp Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, wonen: Keuze voor bestaande parking of afscherming 

huizen 

0 i p De Lijn 

 Korenberg Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Technics Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

 Brussels Airport Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

D3 Cat Site Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Heirbaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 d f De Lijn 

 Boskantweg Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 d f De Lijn 

 Stadion Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. 0 i f De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn 

 Korenberg Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Technics  Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Brussels Airport Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

D4 Cat Site Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Heirbaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 d f De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

 Batavia Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Kon. Astridlaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Post Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Korenberg Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Technics Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Brussels Airport Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 812 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Groenstraat Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Zeven Tommen Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Landschapsstructuur: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal behoud van stedelijk groen. -1 i f De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 d f De Lijn 

 Sterrebeekstr. Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, bedrijvigheid: beperken inname industrieterrein en 

vrijwaren ontsluiting 

+1 i p De Lijn 

 Tramlaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige -1 i p De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

infrastructuur 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

  Mens, wonen afscherming huizen 0 i p De Lijn 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 d f De Lijn 

 Vier Huiskens Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

  Mens, wonen: Keuze voor bestaande parking of afscherming 

huizen 

0 i p De Lijn 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 d f De Lijn 

 Ban-Eik nvt nvt    

 Hippodroom Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

 Tervuren Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Verstoring: Bij de inrichting van de halte moet een minimale 

lichtverstoring nagestreefd worden 

0 i f De Lijn 

E2 Technics Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 0 d w De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

van waterdoorlatende materialen 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Da Vinci Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 A201 Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, bedrijvigheid: beperken inname industrieterrein en 

vrijwaren ontsluiting 

+1 i p De Lijn 

 Keiberg Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, bedrijvigheid: beperken inname industrieterrein en 

vrijwaren ontsluiting 

+1 i p De Lijn 

 Kleine Daalstr Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Vlemincklaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 0 d w De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

waterdoorlatende materialen 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 d f De Lijn 

 Tramlaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

  Mens, wonen afscherming huizen 0 i p De Lijn 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 d f De Lijn 

 Vier Huiskens Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

-1 i p De Lijn 

  Mens, wonen: Keuze voor bestaande parking of afscherming 

huizen 

0 i p De Lijn 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 d f De Lijn 

 Ban-Eik nvt     

 Hippodroom Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

 Tervuren Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Verstoring: Bij de inrichting van de halte moet een minimale 

lichtverstoring nagestreefd worden 

0 i f De Lijn 

E3 Technics Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Da Vinci Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 A201 Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, bedrijvigheid: beperken inname industrieterrein en 

vrijwaren ontsluiting 

+1 i p De Lijn 

 Keiberg Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, bedrijvigheid: beperken inname industrieterrein en 

vrijwaren ontsluiting 

+1 i p De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

 Henneau Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

 Woluweveld Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 N2 Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, wonen: Keuze voor bestaande parking of afscherming 

huizen 

0 i p De Lijn 

  Mens, wonen: Keuze voor bestaande parking of afscherming 

huizen 

0 i p De Lijn 

 Woluwelaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 UCL Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Kraainem M Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

 Kon.Astrid Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Landschapstructuur: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn 

  Landschapsbeleving: maximaal aansluiten bij aanwezige 

infrastructuur 

0 i p De Lijn 

  Landbouw: Evaluatie impact en compensatie waar nodig 0 i f De Lijn 

  Mens, recreatie: maximaal aansluiten bij aanwezige infrastructuur 0 i p De Lijn 

 De Burbure nvt     

 L.Marcelis nvt     

 Ban-Eik nvt     

 Hippodroom Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Archeologie: proefonderzoek voor de start van de werken -1 d f De Lijn 

 Tervuren Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Verstoring: Bij de inrichting van de halte moet een minimale 

lichtverstoring nagestreefd worden 

0 i f De Lijn 

E4 Technics Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Da Vinci Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 0 d w De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

van waterdoorlatende materialen 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 A201 Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, bedrijvigheid: beperken inname industrieterrein en 

vrijwaren ontsluiting 

+1 i p De Lijn 

 Keiberg Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, bedrijvigheid: beperken inname industrieterrein en 

vrijwaren ontsluiting 

+1 i p De Lijn 

 Henneau Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Woluweveld Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 N2 Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 



   
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 820 - 23 augustus 2013 

 

 

Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Mens, wonen: Keuze voor bestaande parking of afscherming 

huizen 

0 i p De Lijn 

 Woluwelaan Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

 Marcel Thiry Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Verstoring: Bij de inrichting van de halte moet een minimale 

lichtverstoring nagestreefd worden 

0 i f De Lijn 

 Roodebeek M Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Verstoring: Bij de inrichting van de halte moet een minimale 

lichtverstoring nagestreefd worden 

0 i f De Lijn 

 Weggevoerden Afstroming oppervlakte water: zoveel mogelijk gebruik maken 

van waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 d w De Lijn 

  Vegetatiewijziging: zoveel mogelijk gebruik maken van 

waterdoorlatende materialen 

0 d w De Lijn 
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Tracé-

alternatief  

Halte MM Beoordeling 

na MM  

Dwingend (d) 

informatief (i) 

Flankerend (f) 

Bestaande wetgeving (w) 

Opgenomen in plan (p) 

uitvoerder 

  Verstoring: Bij de inrichting van de halte moet een minimale 

lichtverstoring nagestreefd worden 

0 i f De Lijn 

 Trammuseum Verstoring: Bij de inrichting van de halte moet een minimale 

lichtverstoring nagestreefd worden 

0 i f De Lijn 

  Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 d w De Lijn 

 Villa Delobar nvt     

 Madoux nvt     

 Drie Kleuren Verstoring: Bij de inrichting van de halte moet een minimale 

lichtverstoring nagestreefd worden 

0 i f De Lijn 

 Verbr. Dreef nvt     

 Vier Armen Verstoring: Bij de inrichting van de halte moet een minimale 

lichtverstoring nagestreefd worden 

0 i f De Lijn 

 Brusselse Stwg nvt     

 Oppemstraat nvt     

 Tervuren Vegetatievernieting: vrijwaren biologisch waardevolle zones 0 i w De Lijn 

  Verstoring: Bij de inrichting van de halte moet een minimale 

lichtverstoring nagestreefd worden 

0 i f De Lijn 
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In tabel 24.5 wordt de effectbeoordeling met milderende maatregelen weergegeven. In vet zijn de beoordeling aangeduid die gewijzigd zijn. 
 
Tabel 24.5 Effectbeoordeling met milderende maatreg elen 
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A: UZ Jette - Heizel 

A1 +2/+3 -1/-2 0/+1 +2 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 0 +1 0 0 0 +1 

A2 +2 -2 0/+1 +2 0 0 0 0 0 -1 -1 +1 0 0 0 0 -2 -2 0 -1 -2 0 -1 0 +1 0 -1 -1 +1 

B: Heizel – VTM 

B1 +2 0/-1 0 +2 0 0 0 0 -1 -1 -1 +1 -2 0 0 -1 0 -1 0 0 -1 0 -1 -1 0 -2 -1 -1 +1 

B2 +2 -2 0 +2 0 0 0 0 0 -2 -1 +1 -1 0 0 0 -1 0 0 -1 -2 0 -1 0 0 0 -2 -1 +1 

B3 +2 -2 0 +2 0 0 0 0 -1 -3 -1 +1 -1 0 -1 -1 -1 -1 0 -1 -1 0 -1 -1 0 0 -3 -1 +1 

B4 +2 -1/-2 0 +2 0 0 0 0 -1 -3 -1 +1 -2 0 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 -1 -2 0 0 -3 -1 +1 

B5 +1 -2 0 +2 0 0 0 0 -1 -3 -1 +1 -1 0 0 0 0 0 0 -1 -2 0 -1 0 0 0 -3 -1 +1 

C: VTM – Station Vilvoorde 

C1 -2 -1/-2 0/-1 +2 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 -2 -2 -1 -1 0 0 0 +1 -1 -1 -1 0 

C2 -2 -2 0/-1 +2 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 -1 -2 -2 -1 -2 0 -1 0 +1 -1 -1 -1 0 

C3 -2 -2 0/-1 +2 0 0 0 0 0 -3 -2 0 0 0 0 -1 -1/-2 -2 -2 -1 -2 0 -2 0 0 0 -3 -2 0 

D: Station –Vilvoorde – Airport 

D1 -1 0/-1 0 +2 0 0 0 0 -1 -1 -1 +1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 0 -1 +1 

D2 0/-1 0/-1 0 +2 0 0 0 0 -1 -1 -1 +1 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -2 0 -1 -1 +1 

D3 -1/-2 0 0 +2 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 -1 0 -1 0 -2 -1 0 -1 0 0 0 -2 -2 0 -1 -1 0 

D4 -1/-2 0 0 +2 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 -1 0 0/(-1) -1 0 -1 0 0 0 -1 -2 0 0 0 0 

E: Airport – Tervuren 

E1 -2 -1 +1 +3 0 0 0 0 -1 -2 -1 +1 -2 0 -1 -2 -2 -2 -3 -1 -2 0 -1 -1 -1 0 -2 -2 +1 

E2 -0 -1 +1 +2/+3 0 0 0 0 -1 -3 -1 0 -2 0 -1 -2 -2 -2 -3 -1 -2 0 -2 -2 -2 0 -3 -2 0 

E3 -1 0/-1 +2 +1/+2 0 0 0 0 -1 -3 -1 +1 -1 0 -1 -2 -1 -1 -1 -1 -1 0 0 -1 -2 -2 -3 -2 +1 

E4 0 0 +2 +1 0 0 0 0 -1 -2 -1 +1 0 0 -2 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 -2 0 -2 -1 +1 
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Tabel 24.6 Effectbeoordeling met milderende maatreg elen haltes 
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A: UZ Jette - Heizel 

A1 UZ Jette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Heimbosch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Onysquare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Houba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Heizel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A2 UZ Jette 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brandweer 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Heimbosch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Modelwijk 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Stadion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Houba 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Heizel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

B: Heizel - VTM 

B1 Nieuwelaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Villegas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Haneveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Hellebeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Warande 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Tyras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

 VTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

B2 Esplanade 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Romeinse Stwg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Bloemdallaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 St-Annalaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Het Voor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Tyras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

 VTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

B3 Eeuwfeest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Wand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Wannekouter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Groendal  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Streekbaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Vinkenlaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 De Tyras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

 VTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

B4 Eeuwfeest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Wand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Wannekouter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Indringingsweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mil. Hospitaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Tyras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

 VTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

B5 Eeuwfeest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Wand 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Versailles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Beizegem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mariendal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Mil.Hospitaal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Tyras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 

 VTM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

C: VTM-Station Vilvoorde 

C1 Drie Fonteinen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Ennepetal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Vlierkens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Heldenplein  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Station Vilvoorde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

C2 Belgiëlaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Ennepetal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Vlierkens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Heldenplein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Station Vilvoorde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

C3 Minnemolen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Vlierkens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Heldenplein 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Station Vilvoorde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

D: Station Vilvoorde – Brussels Airport 

D1 Cat Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Kerklaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Uplace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 0 0 
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 E19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 +1 

 Diegem Dorp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Da Vinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Technics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brussels Airport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D2 Cat Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Kerklaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Uplace 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 +1 0 0 0 

 E19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 +1 

 Diegem Dorp 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Korenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Technics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brussels Airport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D3 Cat Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Heirbaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Boskantweg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Stadion 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Korenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Technics  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brussels Airport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D4 Cat Site 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Heirbaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Batavia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Kon. Astridlaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Post 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Korenberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Technics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brussels Airport 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E : Brussels Airport-Tervuren 

E1 Heidestraat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Groenstraat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Zeven Tommen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Sterrebeekstr. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Tramlaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Vier Huiskens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ban-Eik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 



    
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 826 - 23 augustus 2013 

 

 

Discipline  Mens - mobiliteit Bodem Water Geluid & 

trillingen 

Lucht Fauna & flora Landschap, bouwkundig erfgoed 

en archeologie 

Mens 

Tracé-

alternatief  
 V

er
ke

er
sv

ei
lig

he
id

 

V
er

ke
er

sl
ee

fb
aa

rh
ei

d 

D
oo

r-
st

ro
m

in
g 

ge
m

ot
or

is
ee

rd
 v

er
ke

er
  

V
er

ke
er

sd
oo

rs
tr

om
in

g 
tr

am
 

B
od

em
pr

of
ie

l 

B
od

em
kw

al
ite

it 

A
fs

tr
om

in
g 

O
ve

rs
tr

om
in

ge
n 

gr
on

dw
at

er
 

ge
lu

id
 

tr
ill

in
ge

n 

lu
ch

t 

V
er

ni
et

ig
in

g/
cr

ea
tie

 v
eg

et
at

ie
/h

ab
ita

ts
 

W
ijz

ig
in

g 
ve

ge
ta

tie
/h

ab
ita

t 

ve
rs

to
rin

g 

V
er

sn
ip

pe
rin

g/
ba

rr
iè

re
w

er
ki

ng
 

La
nd

sc
ha

ps
st

ru
ct

uu
r 

en
 

la
nd

sc
ha

ps
el

em
en

te
n 

La
nd

sc
ha

ps
be

el
d 

en
 -

be
le

vi
ng

 

C
ul

tu
ur

hi
st

or
is

ch
e 

w
aa

rd
en

/e
rf

go
ed

w
aa

rd
en

 

ar
ch

eo
lo

gi
e 

B
ar

riè
re

w
er

ki
ng

 

O
ve

rs
tr

om
in

ge
n 

W
on

en
 

La
nd

bo
uw

 

be
dr

ijv
ig

he
id

 

re
cr

ea
tie

 

G
el

ui
d 

tr
ill

in
ge

n 

lu
ch

t 

 Hippodroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Tervuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E2 Technics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Da Vinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Keiberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Kleine Daalstr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Vlemincklaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Tramlaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Vier Huiskens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 -2 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ban-Eik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Hippodroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Tervuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E3 Technics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Da Vinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Keiberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Henneau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Woluweveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 N2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Woluwelaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 UCL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Kraainem M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Kon.Astrid 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 De Burbure 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 L.Marcelis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Ban-Eik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Hippodroom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Tervuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E4 Technics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Da Vinci 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 A201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Keiberg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Henneau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Woluweveld 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 N2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 Woluwelaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 

 Marcel Thiry 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Roodebeek M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 +1 0 0 0 0 

 Weggevoerden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 +2 0 0 0 

 Trammuseum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Villa Delobar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Madoux 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Drie Kleuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Verbr. Dreef 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Vier Armen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Brusselse Stwg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Oppemstraat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tervuren 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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25 VERKLARENDE WOORDENLIJST 

• Bijlage I van Natura2000: Habitattypes voor de habitatrichtlijngebieden; 
• Bijlage II van Natura2000: Soorten aanduiding voor de habitatrichtlijngebieden; 
• Bijlage IV: Dit is bijlage I van de vogelrichtlijngebieden; 
• BPA: Een Bijzonder Plan van Aanleg (BPA) is een beleidsdocument waarin de visie 

van de overheid wordt uitgedrukt omtrent de toekomstige ruimtelijke ordening voor 
een deel van het gemeentelijk grondgebied. Het BPA bestaat uit een kaarttekening 
met grafisch ingekleurde bestemmingszones en symbolen met een verklarende 
legende en de voorschriften of verordeningen met betrekking tot deze zones en/of 
percelen; 

• BWK: Biologische Waarderingskaart van Vlaanderen. Deze kaart wordt opgesteld 
door het Instituut voor Natuurbehoud. Het is een vlakdekkende kaart voor 
Vlaanderen met 2 informatieniveaus: een beschrijving van de aanwezige vegetaties 
en een waardering van deze vegetaties; 

• Grondwaterstand: Grondwater ondervindt een bepaalde druk in de ondergrond. 
Deze wordt gemeten in peilbuizen. De hoogte (of diepte) van het wateroppervlak 
van het water in deze buizen wordt de grondwaterstand of stijghoogte genoemd; 

• Infiltratie: Wanneer de grondwaterstanden in de onderliggende lagen zich lager 
bevinden dan de bovenste, ontstaat een drukverschil naar onderen toe. Hoge 
grondwaterstanden duiden immers op een hogere druk (cfr. grondwaterstand). 
Hierdoor stroomt water naar onder, het infiltreert; 

• Maaiveld: bovenzijde van een bodem, Waar de vegetatie op groeit; 
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26 LIJST VAN AFKORTINGEN 

• ABMV Afdeling beleid, mobiliteit en verkeersveiligheid 
• ABVV Algemeen Belgisch vakverbond 
• ACLVB Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België 
• ACV Algemeen Christelijk Vakverbond 
• ADLO Afdeling duurzame landbouwontikkeling 
• Agoria Federatie van de technologische industrie 
• ARP Afdeling ruimtelijke planning 
• AWP2 Algemeen waterkwaliteitsplan 
• AWV Agentschap Wegen en Verkeer 
• BAC Brussels Airport Company 
• BBI Belgische Biotische Index 
• BBL Bond Beter Leefmilieu 
• Beci Brussels Enterprises commerce and industry 
• BPA Bijzonder Plan van Aanleg 
• Bral Brusselse Raad voor het Leefmilieu 
• BROH Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting 
• BWK Biologische Waarderingskaart 
• DOV Databank Ondergrond Vlaanderen 
• DTM Digitaal terreinmodel 
• GEN Gewestelijk ExpresNet 
• Gen Grote Eenheden Natuur 
• GENO Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
• GMC Brussel Gewestelijke Mobiliteitscommissie Brussel 
• GNOP Gemeentelijk Natuurontwikkelingsplan 
• GOMB Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest 
• GRS Gewestelijk ruimtelijk structuurplan 
• GRUP Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
• IAP Instituut voor Archeologisch Patrimonium 
• IVON Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk 
• KMI Koninklijk Meteorologisch Instituut 
• KMO Kleine en middelgrote ondernemingen 
• Komimo Koepel milieu en mobiliteit 
• KUL Katholieke Universiteit Leuven 
• LNE Vlaamse Overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
• MER Milieueffectrapport 
• MIVB Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel 
• MORA Mobiliteitsraad Vlaanderen 
• MOW Mobiliteit en openbare werken (Vlaamse gemeenschap) 
• NMBS Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 
• NOG Natuurlijk Overstroombare gebieden 
• NSZ Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen 
• OV openbaar vervoer 
• OVAM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 
• POM Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 
• PRS Provinciaal Ruimtelijk structuurplan 
• PRUP Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
• ROG Recent Overstroomde Gebieden 
• RSV Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
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• RUP Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
• RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
• START Strategisch Actieplan voor de Reconversie en Tewerkstelling in de 

luchthavenregio 
• STOP-principe  Stappers, trappers, openbaar vervoer en privaat vervoer 
• TAW Tweede Algemene Waterpassing 
• TDL Transport, distributie en logistiek 
• TEC Transport En Commun en Wallonie 
• UCM Union des classes moyennes 
• VEN Vlaams Ecologisch Netwerk 
• VGM Vlaams Grondwatermodel 
• VHA Vlaamse Hydrografische Atlas 
• ViB Vlaams-Brabant in Beweging 
• VKW Het Ondernemersplatform 
• VLAREA Vlaams reglement inzake afvalvoorkoming- en beheer 
• VLAREBO Vlaams reglement betreffende de bodemsanering 
• VLC Vlaamse luchthavencommissie 
• VLM Vlaamse Landmaatschappij 
• VMM Vlaamse Milieu Maatschappij 
• VSGB Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel 
• VTB/VAB Vlaamse toeristenbond 
• VUB vrije universiteit Brussel 
• W&Z Waterwegen en zeekanaal 
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Bijlage 2.1 Overname initiatiefrecht 
  



Vlaamse overheid
2 1 HM(I 2012

Departement Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed

^ 1 .

J

Ruimtelijke Planning _
Koning Albert ll-taan 19 bus 11
1210 BRUSSEL
Tel. 02 553 83 79 - Fax 02 553 83 85

- rutmfelijke.planning@rwo.vlaanderen.be i
4 - — _ _ _ ' " ' T .'. I

• • • ! « • 1 • • • • ( I I

1 ( ' 1 1 1

_ .<

Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

T.a.v. Sabrina Linders

Motstraat 20 ;
2800 Mechelen

I ' r.

UW bericht van
16 maart 2012

uw kenmerk
60192DSF229.RWO
965/SL/NM

telefoonnummer
02 553 03 17

ons kenmerk bijlagen

vragen naar / e-mail
kobe.boussauw(S)rwo.Vlaanderen,be

datum

1 9 -03- Z012?'?<9
Betreft: Beslissing over een aanvraag tot het overnennen van de verplichtingen inzake

plan-milieueffectrapportage over ruimtelijke uitvoeringsplannen van de bevoegde
overheid
Aanvrager: De Lijn
Project en plan: Vier sneltramüjnen Vlaams-Brabant in beweging (Brabantnet)

Geachte,

Uw aanvraag tot het overnemen van de verplichtingen inzake plan-
miiieueffectrapportage van 1 maart 2012, ingediend voor de Vlaamse
Vervoersmaatschappij De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen v^erd onderzocht,
rekening houdend met de volgende wettelijke bepalingen:

- het decreet van 5 aprii 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, artikel 4.1.1, §1, 13^ a), ingevoegd bij het decreet van 18
december 2002 en vervangen bij het decreet van 12 december 2008 en
artikel 4.2.4, § 1, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2002 en
vervangen bij het decreet van 27 april 2007;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juni 2009 met betrekking tot het
overnemen van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage over
ruimtelijke uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering;

- het Ministerieel besluit van 4 augustus 2009 tot delegatie van de
beslissingsbevoegdheid met betrekking tot het ovememen van de
verplichtingen inzake plari-milieueffectrapportage over ruimtelijke
uitvoeringsplannen van de bevoegde overheid.

www.vlaanderen.be/regering



^ — fl

2

De aanvraag heeft betrekking op het project Vlaanderen in Beweging (Brabantnet)
waarvoor de opmaak van één of meerdere gewestelijke ruimtelijk
uitvoeringsplannen nodig is om het project te kunnen realiseren. Volgens de
gegevens van de aanvraag is de Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn binnen
het Vlaams Gewest de enige aanvrager van de vergunningen voor dit project.

Het project kadert binnen de Mobiliteitsvisie 2020 van De Lijn. waarde
mogelijkheden voor openbaar vervoer in de provincie Viaams-Brabant worden
beschouwd. Het pian gaat uit van het concept van een (snel)tramnetwerk en een
netwerk van sneldiensten en feederbuslijnen dat complementair is aan het
stervormige spoorwegennet van het Gewestelijk Expressnet (GEN) rond Brussel.
Bijkomend bevat de Mobiliteitsvisie 2020 de uitbouw en versterking van een tram-
en buslijnennet naar en van de economische poort rond de luchthaven van
Zaventem. Deze visie van De Lijn werd ondersteund in de tweede herziening van
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.

Uw aanvraag tot overname van de verplichtingen inzake plan-
milieueffectrapportage voor de voormelde voorgenomen gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen wordt ingewilligd onder de volgende voorwaarden:

- deze overname van de verplichtingen inzake plan-milieueffectrapportage is
van toepassing voor zover de procedure van verzoek tot ontheffing,
onderzoek tot m.e.r. of plan-MER gestart wordt binnen zes maanden vanaf
heden;

- tijdens de procedure wordt de doelstelling, reikwijdte en detailleringsgraad
van het voorgenomen RUP beschreven in nauw overleg met het
departement RWO, ruimtelijke plahning;

Uw contactpersoon voor het verdere verloop van de procedure is

Kobe Boussauw

kobe.boussauwfS rwo.vlaanderen.be

Telefoonnummer: 02 553 03 17

Aandachtspunt:

Milieu effectrapportage is ingevolge artikel 4.1.1., § 1, 1° van het decreet van 5 april 1995 houdende
algemene bepalingen Inzake milieubeleid: de procedure die al dan niet leidt tot het opstellen en
goedkeuren van een milieueffectrapport over een voorgenomen actie en In voorkomend geval tot het
gebruik ervan als hulpmiddel bij de besluitvorming omtrent deze actie.

Indien u hierbij toelating krijgt tot het overnemen van de verplichtingen inzake plan-
milieueffectrapportage over een voorgenomen ruimtelijke uitvoeringsplan verbindt dit de Vlaamse
Regering niet om de vaststellingsprocedure voor een gev^/estelijk RUP op te starten. De plan-
milieueffectrapportage is een hulpmiddel bij de besluitvorming en vormt een onderdeel van ruimer
onderzoek dat moet gebeuren vooraleer een vaststellingsprocedure voor een gev/estelijk RUP
daadwerkelijk gestart wordt.

www.vlaanderen.be



Privacywaarborg

De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een of meer bestanden. Ze kunnen bewaard
worden bij de gemeente, bij de provincie of bij de gewestelijke administratie bevoegd voor de
ruimtelijke ordening.
De bestanden zijn nodig voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook gebruikt worden voor
statistieken of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden
in te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.

Met de meeste hoogachting,

abüs,
r

ecrétaris-generaal

www.vlaanderen.be
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Bijlage 5.1:  Tracé-studie (Buur, 2013) 
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Bijlage 6.1 Toelichting bij de plan-MER-zoekzone 
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Bijlage: toelichting bij de plan-MER-zoekzone  
 
Toelichting bij de plan-MER-zoekzone uit de kennisgev ingsnota 
Zie figuur 6.8.a tot 6.8.f: kennisgevingsnota – deelkaarten 
 
In de kennisgevingsnota, die voorafging aan deze plan-MER, werd onderstaande 
toelichting gegeven bij de plan-MER-zoekzone en de tracévarianten die in het 
knelpuntenonderzoek aan bod kwamen.  
 
De codes bij onderstaande toelichting verwijzen naar de codes op de plannen die bij 
deze bijlage gevoegd worden. 
 
 
JE 1 Tracé op de Dikke Beuklaan (Jette, Brussel)  
De tram heeft een eindhalte aan het UZ van Jette. De Dikke Beuklaan heeft een voldoende 
breed gabariet om de tram in eigen bedding te integreren, hetzij op de middenberm hetzij 
aan de zijkant. Ter hoogte van het ziekenhuis wordt een zoekzone aangeduid om de beste 
inpassing van de eindhalte te onderzoeken. 
 
Vanaf het kruispunt met de Tentoonstellingslaan zijn er twee mogelijkheden om verder te 
rijden: via de Dikke Beuklaan of via de Romeinse steenweg.  
 
Het tracé op de Dikke Beuklaan werd reeds onderzocht door de MIVB. Een gedeelde 
exploitatie op dit tracé is mogelijk. Deze variant blijft weerhouden. 
 
 
WL 1 Tracé variant aan de binnenzijde van de ring (Wemmel) 
Deze tracévariant is een alternatief voor de Romeinse Steenweg en voor de Dikke 
Beuklaan. Hij buigt  vanaf de Dikke Beuklaan (ter hoogte van het kruispunt met de 
Romeinse Steenweg) af naar de R0. Door het groot aantal kunstwerken die vereist zijn om 
de dwarswegen ongelijkvloers te kruisen, is dezevariant in het knelpuntenonderzoek niet 
weerhouden. 
 
 
BL 1 Tracé op de Romeinse steenweg (Brussel, Jette, Wemmel, Grimbergen) 
De Romeinse steenweg heeft een voldoende breed gabariet om het tramtracé te 
integreren. Ter hoogte van de Modelwijk is het aangewezen om de tram langs de zuidzijde 
van de straat te laten rijden. Hierdoor kan de tram conflictloos op de Houba de Strooperlaan 
afdraaien.  
 
Tussen de Houba de Strooperlaan en de A12 kan de Romeinse Steenweg eveneens 
gebruikt worden (eventueel mits verbreding), als alternatief voor een passage via de 
Keizerin Charlottelaan, de Miramarlaan en de Esplanade. 
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BL 2 Tracévarianten rondom de Houba de Strooperlaan (Brussel) 
Om vanaf de Romeinse steenweg de Heizelsite te bereiken, kan via De Houba De 
Strooperlaan gereden worden. Deze is voldoende breed om in de middenberm een vrije 
trambedding te voorzien. Hiervoor moeten echter de bestaande bomen gerooid worden. 
Een variant hiervan is de tram te laten afdraaien ter hoogte van de Modelwijk aan de 
Amethyststraat . De parking van de wijk is als zoekzone ingetekend.  
 
Indien de tram via het ingetekende tracé van de MIVB op de Dikke Beuklaan rijdt, kan 
verder gereden worden op de Schijfstraat en de Gen. De Ceunincklaan (in gesplitste 
rijrichtingen) tot aan de Houba de Strooperlaan. Een andere variant is om via de 
Citroenbomenlaan en de Av. Des Amandiers naar de Dikke Beuklaan te rijden. Hier moet 
de bestaande weg wellicht verbreed worden. 
 
Verknoping is mogelijk met metrostation Boudewijn. Afhankelijk van het weerhouden tracé 
voor de tramlijn Boom-Brussel, verknopen beide tramlijnen op de Houba De Strooperlaan. 
 
 
WL 2 Tracés langs kernen aan de buitenzijde van de Ring (Wemmel, Grimbergen, 

Meise) 
De tracé-alternatieven die de kernen van Grimbergen, Meise en Wemmel bedienen werden 
niet weerhouden in de trechteringsstudie (T1 en T2). 
 
 
ME 1 Tracés langs kernen aan de buitenzijde van de Ring (Wemmel, Grimbergen, 

Meise) 
De tracé-alternatieven die de kernen van Grimbergen, Meise en Wemmel bedienen werden 
niet weerhouden in de trechteringsstudie (T1 en T2). 
 
 
BL 3 Tracémogelijkheden op de Heizel met verknoping (Brussel) 
Ter hoogte van de Heizelsite verknoopt de tramlijn Jette-Tervuren (P4) met de tramlijn Boom-
Brussel (P1) en met het Brusselse metronet. 
 
Indien de tramlijn Boom-Brussel over de Houba de Strooperlaan rijdt, is het aangewezen om 
op de tramlijn Jette-Tervuren haltes te voorzien aan het kruispunt Houba de 
Strooperlaan/Keizerin Charlottelaan.  Daar is overstapmogelijkheid op metrostation 
Boudewijn.  
 
Indien de tramlijn Boom-Brussel via de C-parking de Heizelsite oprijdt,  en de tramlijn Jette-
Tervuren via de Romeinsesteenweg achter de Expo naar Vilvoorde rijdt, kunnen beide lijnen 
verknopen aan een haltemogelijkheid die voorzien is tussen het Holiday Inn Hotel en de 
laatste Expohal. Er zijn voor de tramlijn Jette-Tervuren een aantal varianten mogelijk om 
vanaf de Keizerin Charlottelaan naar de Romeinse steenweg te rijden: hetzij via een 
zoekzone  aan de Verregatstraat, hetzij via de Magnolialaan, die een verbreding vereist. Het 
gebied wordt opgenomen in een zoekzone om de ruimtelijke inpassing verder te 
onderzoeken.  
 
In de andere gevallen kunnen beide tramlijnen aan het bestaande tram-en metrostation 
Heizel verknopen, in de ruimte tussen de Eeuwfeestlaan en de bestaande traminfrastructuur. 
Deze optie is inpasbaar in de ontwikkelingen die in het NEO project voorgesteld worden. Van 
deze verknopingsmogelijkheid wordt gebruik gemaakt wanneer beide tramlijnen de 
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Miramarstraat – Esplanade gebruiken om de Heizelsite op te rijden of te verlaten. De zone 
aan de oostkant van de Expo, tussen Esplanade , de Romeinse steenweg en de A12 
(Antwerpselaan)  is ingetekend als zoekzone. Indien de tramlijn via de A12 rond Strombeek-
Bever rijdt, moet hier een ongelijkvloerse kruising met de A12 worden uitgewerkt. Tussen de 
A12 en de Antwerpselaan is voldoende gabariet voor een eigen bedding. 
 
GN 1 Tracé van Heizel tot Vilvoorde langs de buitenzijde van de ring (Grimbergen) 
Deze tracé-varianten zijn langs de noordzijde met de buitenring gebundeld. Ze verbinden de 
Medialaan in Vilvoorde met de Heizel. Er zijn een aantal mogelijkheden om de ring te kruisen 
en vervolgens via een zijbedding op de A12 of via de C-Parking de Heizel te bedienen. 
 
Deze varianten liggen langs  open ruimte waardoor ze maar een beperkt reizigerspotentieel 
kunnen opvangen. De ring vormt een barrière voor reizigers van binnen de ring. Tevens  
vergen ze belangrijke infrastructurele werken om de ring te kruisen. Deze varianten zijn 
daarom in het knelpuntenonderzoek niet weerhouden. 
 
 
GN 2 Tracés langs kernen aan de buitenzijde van de Ring (Wemmel, Grimbergen, 

Meise) 
De tracé-alternatieven die de kernen van Grimbergen, Meise en Wemmel bedienen werden 
niet weerhouden in de trechteringsstudie (T1 en T2). 
 
 
GN 3 Tracé rondom Strombeek-Bever via A12 (Grimbergen) 
Vanaf Esplanade volgt de tramlijn ofwel de Romeinsesteenweg, ofwel de A12 richting 
Brussel, ofwel de A12 richting R0.  
 
Indien het tracé de A12 kiest richting R0, wordt een tracé gezocht binnen het bestaande 
gabariet, bij voorbeeld tussen de A12 en de Antwerpenlaan.  Het tracé volgt verder de oprit 
van de A12 naar de binnenring, om voorbij het kerkhof van Strombeek-Bever een nieuw 
tracé door de open ruimte te kiezen tot aan de St. Annalaan. De open ruimte en de 
aangrenzende bebouwing langs de St. Annalaan worden ingetekend als zoekzone.  
 
Voorbij de St. Annalaan leidt het tracé via Leeuwerikenlaan en/of Reigerslaan (eventueel met 
gesplitste rijrichtingen) en vervolgens Opperveldlaan en/of Vinkenlaan naar de Warandelaan 
/ Albert I laan. Deze straten moeten hiertoe mogelijk verbreed worden. De R0 kan gekruist 
worden via de onderdoorgang van de Albert I laan of verderop via het afrittencomplex van 
Koningslo. In het laatste geval rijdt de tram verder langs de zuidzijde van de binnenring. 
Als alternatief voor het gebruik van deze straten, kan een openruimtetracé tussen de St. 
Annalaan en de Albert I Laan worden uitgewerkt. De ruimte tussen de R0 en de bebouwing 
werd tussen deze straten als zoekzone ingetekend.  
 
 
GN 4  Tracé variant door de Sint-Annalaan en Romeinse steenweg (Grimbergen, 

Vilvoorde, Brussel)  
Vanaf Esplanade volgt de tramlijn ofwel de Romeinse steenweg, ofwel de A12 richting 
Brussel, ofwel de A12 richting R0.  
 
Door de Romeinse steenweg te volgen, kunnen Strombeek-Bever en Koningslo centraal 
bediend worden.  Hiervoor bestaan verschillende opties: via de St. Annalaan, via een 
paralleltracé door de Warandelaan of via een openruimtetracé langs het Militair Hospitaal.  
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Via de  Sint-Annalaan bereikt de tramlijn de Meeuwenlaan. Die wordt gevolgd tot aan het 
rond punt. Daar wordt de Opperveldlaan en/of de Vinkenlaan gekozen (eventueel met 
gesplitste rijrichtingen) om de onderdoorgang van de Albert I Laan te bereiken. Het gabariet 
van de Opperveldlaan en de Vinkenlaan moet mogelijk verbreed worden.  Er zijn indicatief 
twee haltes voorzien om de wijk Koningslo te bedienen. 
 
De R0 kan eventueel gekruist worden via de afrit Koningslo. Die wordt bereikt via een 
openruimtetracé langs de zuidzijde van de binnenring. 
 
 
VE 1  Tracé variant door de Sint-Annalaan en parallel tracé door de Warandelaan 
Vanaf Esplanade volgt de tramlijn ofwel de Romeinse steenweg, ofwel de A12 richting 
Brussel, ofwel de A12 richting R0. 
 
Door de Romeinse steenweg te volgen, kunnen Strombeek-Bever en Koningslo centraal 
bediend worden.  Hiervoor bestaan verschillende opties: via de St. Annalaan, via een 
paralleltracé door de Warandelaan of via een openruimtetracé langs het Militair Hospitaal.  
De Warandelaan wordt bereikt via de Mutsaardlaan en de Wannekouterlaan.  Het tracé door 
de Warandelaan kruist twee maal ingesloten open ruimtes. Hier is een zoekzone ingetekend.   
De R0 kan eventueel gekruist worden via de afrit Koningslo. Die wordt bereikt via een 
openruimtetracé langs de zuidzijde van de binnenring. 
 
 
VE 2  Tracé variant met bediening van het Militair Hospitaal (Brussel, Vilvoorde) 
Vanaf Esplanade volgt de tramlijn ofwel de Romeinse steenweg, ofwel de A12 richting 
Brussel, ofwel de A12 richting R0. 
 
Door de Romeinse steenweg te volgen, kunnen Strombeek-Bever en Koningslo centraal 
bediend worden.  Hiervoor bestaan verschillende opties: via de St. Annalaan, via een 
paralleltracé door de Warandelaan of via een openruimtetracé langs het Militair Hospitaal.  
Dit tracé volgt grotendeels de Indringingsweg, hier is een verbreding noodzakelijk. Tussen de 
Heysellan en de Indringinsweg gaat het tracé door open ruimte. Ook de Heysellaan moet 
verbreed worden, tenzij de tram hier in gemengde bedding rijdt. Verderop takt het tracé op de 
Wannekouterlaan aan. Door het geringe bedieningspotentieel  is deze variant in het 
knelpuntenonderzoek geschrapt. 
 
 
VE 3 Tracévariant aan de zuidzijde van de binnenring (Vilvoorde) 
De tracés ten noorden van of doorheen Strombeek-Bever en Koningslo kunnen de Grote 
Ring via de Albert I Laan kruisen. Als alternatief is een kruising mogelijk via de 
onderdoorgang van afrit Koningslo. Om deze afrit te bereiken, is een tramtracé doorheen de 
open ruimte aan de binnenzijde van de RO nodig. Hiervoor wordt een zoekzone aangeduid.  
 
 
VE 4 Tracé via Albert I Laan naar campus Medialaan (Vilvoorde) 
Er zijn twee mogelijkheden om de ring te kruisen via bestaande weginfrastructuur; hetzij via 
de Warandelaan, hetzij via de Tyraslaan (afrit Koningslo). In beide gevallen bedient de tram 
de bedrijvencampus langs de Medialaan. Om het meest geschikte tracé verder te 
onderzoeken, wordt vanaf de R0 tot de Albert I Laan een zoekzone ingetekend. De zoekzone  
vrijwaart het Tangebeekbos.   
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VE 5 Tracémogelijkheden via woonwijk Kassei (Vilvoorde)  
Ter hoogte van de bedrijvencampus aan de Medialaan is een zoekzone ingetekend die 
verschillende vertrekrichtingen, en de daaraan gekoppelde inplanting van een halte, mogelijk 
houdt. 
 
Er zijn verschillende opties om door Kassei te rijden. 
 
De meest noordelijke tracévariant verlaat de Albert I laan en rijdt via een zoekzone aan de 
rand van de beekvallei naar de Rubensstraat, rondom de wijk. De Rubensstraat vereist een 
verbreding van het bestaand gabariet. 
 
Een andere mogelijkheid is om met gesplitste rijrichtingen door drie woonwijkstraten te rijden, 
die ook alle daartoe een verbreding vergen. Dit zijn de Vlierkensstraat, de Albert I laan en de 
Teniersstraat. 
 
Een derde variant kiest een tracé tussen de Belgiëlaan en de Steenweg op Koningslo, om 
vervolgens aan de rand van het domein Drie Fonteinen verder te rijden. Deze variant is 
integraal in een zoekband ingetekend. Als alternatief voor een tracé langs Drie Fonteinen kan 
de Teniersstraat en/of de Jacobs Smitsstraat benut worden (wellicht met gesplitste 
rijrichtingen), die hiervoor verbreed moeten worden. 
 
Een vierde variant volgt de Beneluxlaan en de Blaesenbergstraat, met verbreding van het 
gebariet, om vervolgens de rand van het domein Drie Fonteinen of de eerder beschreven 
varianten daarop te volgen. 
 
Alle tracévarianten voegen in op de Rubensstraat om verder te rijden via de 
Vuurkruisenbrug.  
 
 
 BL 4 Bestaand tracé tussen Heizel en Van Praet (Brussel) 
Een gedeelde exploitatie op de bestaande MIVB  traminfrastructuur vanaf  Heizel (via het 
Park van Laken) of vanaf Esplanade tot aan het kruispunt met de Vilvoordsesteenweg is 
mogelijk.   
 
 
 BL 5 Tracé via Jean de Bolognelaan of Mutsaardlaan (Brussel) 
Als alternatief voor een tracé vanaf Heizel naar Strombeek-Bever en Koningslo  via de 
Romeinse steenweg, kan ook via de Mutsaardlaan en/of de Jean de Bolognelaan en de 
Wannekouterlaan gereden worden.  
 
 
 BL 6 Tracé door de kern van Neder-Over-Heembeek (Brussel) 
Als variant op het kanaaltracé tussen Heizel en Vilvoorde (alternatief T4 in de 
trechteringsstudie) werd een tracé doorheen het centrum van Neder-Over-Heembeek 
onderzocht. Deze variant is niet weerhouden  vanwege het te beperkte gabariet in de 
Versaillelaan en de onteigeningen die dit tot gevolg heeft.  
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 BL 7 Tracévarianten door het industriegebied aan de Vilvoordse steenweg (Brussel)  
Er zijn verschillende mogelijkheden om het industriegebied op de linkeroever van het 
Zeekanaal te bedienen. 
 
Ten zuiden van de Marylaan kan een nieuw tracé worden ontwikkeld langs de achterzijde 
van de percelen langs de Vilvoordsesteenweg, om voorbij de bocht opnieuw de steenweg te 
bereiken. Als alternatief kan de Groenweg verlengd en verbreed worden, om zo de 
Oorlogskruisenlaan te bereiken. 
 
Tussen de Antoon van Osslaan en de Marylaan leidt het tracé via de Ransbeekstraat (beide 
wellicht te verbreden). Als alternatief voor de Ransbeekstraat kan een tracé doorheen het 
private bedrijventerrein onderzocht worden. 
 
Tussen het viaduct en de Antoon Van Osslaan kan men de Vilvoordse steenweg volgen, dit 
vereist een verbreding van het bestaande gabariet. Andere  mogelijkheden zitten vervat in de 
zoekzone tussen De Bejarlaan en de achterzijde van de percelen langs de Vilvoordse 
steeweg. Tussen de gebouwen is er over verschillende tracés voldoende ruimte om te 
passeren. 
 
De variant op de Vilvoordsesteenweg vanaf de Antoon Van Osslaan tot aan het Meudon 
Park  is geschrapt omwille van de interferentie met de aanpalende industrie gebouwen en 
hun watergebonden activiteiten. 
 
 
 BL 8 Tracévariant via de Schaarbeeklei en de Vilvoordselaan tot de Van Praet brug 

(Brussel, Schaarbeek, Vilvoorde) 
Deze variant van het kanaal tracé T4 is in het knelpuntenonderzoek niet weerhouden. Dit 
tracé loopt parallel met de GEN lijn tussen Station Vilvoorde en Brussel, waardoor beide te 
sterk met elkaar interfereren.  
 
 
VE 6 Tracé via de Brusselse steenweg (Vilvoorde, Brussel) 
Tussen  de Vuurkruisenbrug en het Viaduct van Vilvoorde is er een tracévariant parallel  met 
het kanaal, op de Brusselse steenweg ingetekend. Dit vereist een verbreding van het 
bestaande gabariet. Een halte ten noorden van domein Drie Fonteinen bedient de 
recreatieve functies van het park.   
 
 
VE 7 Tracé door het centrum van Vilvoorde 
Om het centrum van Vilvoorde te bedienen, zijn verschillende varianten onderzocht. Alle 
tramtracé’s voegen in op de Vuurkruisenbrug, dit vereist een reductie van de bestaande 
wegcapaciteit naar 2x1. 
 
De meest noordelijke variant rijdt via de Rondeweg en vervoegt in gesplitste richtingen de 
Slachthuisstraat en Spuymolenstraat, om verder te rijden via de Franklin Rooseveltlaan en 
de Xavier Buisestraat naar het station. Deze variant vergt echter belangrijke onteigeningen 
en is om deze reden niet weerhouden. 
 
Een tweede variant is om vanaf de Vuurkruisenbrug richting Heldenplein te rijden en via de 
Stationlei te verknopen met het station van Vilvoorde. Deze variant kan geïntegreerd worden 
in het bestaande gabariet, het vereist echter wel de omleiding van het huidige doorgaande 



 
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 842 - 23 augustus 2013 

 

verkeer in de Stationlei. 
 
Een derde variant via de Havenstraat en een vierde variant via de Schaarbeeklei zijn niet 
weerhouden omdat ze niet voldoen aan de doelstelling om te verknopen met het station van 
Vilvoorde. 
 
Enkel de tracévariant via de Vuurkruisenlaan en de Stationlei blijft in het knelpunten 
onderzoek weerhouden. 
 
 
VE 8 Zoekzone CAT site en Parkstraat (Vilvoorde, Machelen) 
Om vanaf Vilvoorde naar de Luchthaven Brussel-Nationaal te sporen, kan ofwel de 
Luchthavenlaan ofwel de Woluwelaan gebruikt worden. 
 
Vanaf het station van Vilvoorde kan de Luchthavenlaan bereikt worden via een 
onderdoorgang onder de sporen en doorheen de CAT site. Een niet weerhouden variant is 
het tramtracé dat vanaf het station naar het noorden rijdt via de Benoît Hanssenslaan en dan 
onder de bestaande tunnel aan de Luchthavenlaan afbuigt richting luchthaven. De bestaande 
ondertunneling vereist een zware infrastructurele aanpassing.  Deze variant is in het 
knelpuntenonderzoek geschrapt. 
 
Vanaf het station van Vilvoorde kan de Woluwelaan op verschillende manieren bereikt 
worden. Via de Parkstraat of een tracé naast het spoortalud en eventueel verder via de 
Schaarbeeklei kunnen verschillende plaatsen bereikt worden waar onderdoor de sporen kan 
worden gereden: 

− Ofwel net ten zuiden van het station van Vilvoorde, om vervolgens de CAT site te 
doorkruisen (verschillende tracés mogelijk); 

− Ofwel ter hoogte van het kruispunt Parkstraat – Schaarbeeklei, om daarna de CAT 
site te dwarsen ten noorden van de Messer-site; 

− Ofwel ter hoogte van de Machelenstraat – Vilvoordelaan. Bundeling met deze straten 
vergt een verbreding van het gabariet; 

− Ofwel ter hoogte (of net ten zuiden) van de Kerkstraat om via de Kerkstraat of een 
nieuw tracé de Woluwelaan te bereiken. 

 

Tussen de Parkstraat / Schaarbeeklei ten westen en de Woluwelaan ten oosten, worden 
twee zoekzones afgebakend om deze verschillende mogelijkheden verder te onderzoeken:  

− Één tussen de Luchthavenlaan en de zuidzijde van de Vilvoordelaan (VE8) 

− Één tussen de Kerklaan en het Viaduct van Vilvoorde (MN1) 

 
 
MN 1 Zoekzone Kerkstraat (Machelen) 
Om vanaf het station van Vilvoorde de Woluwelaan te bereiken, zijn verschillende 
tracévarianten mogelijk (zie VE 8). Om deze tracévarianten verder te kunnen onderzoeken, 
werden twee zoekzones afgebakend. De meest zuidelijke alternatieven werden opgenomen 
in een zoekzone tussen Schaarbeeklei, Kerklaan, Woluwelaan en Viaduct van Vilvoorde.   
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MN 2 Tracé via Woluwelaan (Machelen) 
Nadat het tramtracé vanaf het station van Vilvoorde de Woluwelaan bereikt heeft, volgt hij 
deze weg richting Luchthaven. 
 
Binnen het bestaande gabariet van deze gewestweg kan een afzonderlijke tram- en 
busbedding worden gerealiseerd.  
 
 
VE 9 tracé via de  Luchthavenlaan (Vilvoorde, Machelen) 
Het gabariet van de Luchthavenlaan volstaat om een tramlijn te integreren. 
 
 
MN 3 Tracé via Luchthavenlaan (Machelen, Steenokkerzeel) 
Nadat de tramlijn de Woluwelaan via de Luchthavenlaan gekruist heeft, zijn er verschillende 
mogelijkheden om de E19 te kruisen en Brucargo te bedienen. 
 
Ofwel wordt de Luchthavenlaan verder gevolgd en bereikt de tram het kruispunt met de 
Haachtsesteenweg. De inpassing van de tramlijn in de recent gerealiseerde infrastructuur 
tussen E19 en N21 moet verder worden onderzocht. 
 
Ofwel wordt de Luchthavenlaan ter hoogte van de kern van Machelen verlaten om de E19 
zuidelijker te kruisen. 
 
 
SL 1 Zoekzone oostzijde Brucargo (Steenokkerzeel, Machelen) 
Komende vanaf de Luchthavenlaan, kan de tramlijn ofwel rond Brucargo ofwel doorheen 
Brucargo rijden. 
 
Het tracé rond Brucargo blijft de N21 volgen, hetzij op, hetzij langs één van beide zijden van 
de bestaande weg. Hiervoor wordt een zoekzone aangeduid. 
 
Het tracé doorheen Brucargo moet rekening houden met de geplande uitbreiding van het 
bedrijventerrein en mag zo weinig mogelijk interfereren met het wegverkeer. Een tracé via de 
Koningin Astridlaan of via de Ferdinand Campinestraat / Felix Timmermanslaan zijn mogelijk. 
Tussen beide wordt een zoekzone gedefinieerd, om te kunnen anticiperen op de toekomstige 
inrichting van Brucargo.  
  
 
SL 2 tracé alternatieven onder de landingsbanen (Steenokkerzeel, Zaventem) 
De tracé alternatieven T6A en T6B  onderdoor de landingsbanen werden niet weerhouden in 
de trechteringstudie. 
 
 
MN 4 Zoekzone open ruimte ten oosten van het centrum en Heirbaan (Machelen) 
Nadat de tramlijn de Woluwelaan via de Luchthavenlaan gekruist heeft, zijn er verschillende 
mogelijkheden om de E19 te kruisen en Brucargo te bedienen. 
 
Ofwel wordt de Luchthavenlaan verder gevolgd en bereikt de tram het kruispunt met de 
Haachtsesteenweg. 
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Ofwel wordt de Luchthavenlaan ter hoogte van de kern van Machelen verlaten om de E19 
zuidelijker te kruisen. Er bestaan twee mogelijkheden om naar de oostkant van Brucargo te 
rijden; ofwel via de Heirbaan, ofwel via een tracé door de open ruimte tussen de woonkern 
en de E 19. 
 
Het tracé over de Heirbaan vereist een verbreding van de bestaande weginfrastructuur en 
bedient met één halte alsnog de rand van Machelen centrum. De open ruimte en de 
verschillende oversteek opties over de E19 zijn als één zoekzone ingetekend. Het kruisen 
van de E19 kan via een nieuw viaduct of via het bestaande viaduct aan de Heirbaan 
gebeuren.  
 
 
MN 5 Zoekzone Brucargo 
Komende van Machelen, kan de tramlijn rond Brucargo ofwel doorheen Brucargo rijden (zie 
ook SL 1). 
 
Het tracé rond Brucargo blijft de N21 volgen, hetzij op, hetzij langs één van beide zijden van 
de bestaande weg. Hiervoor wordt een zoekzone aangeduid. 
 
Het tracé doorheen Brucargo moet rekening houden met de geplande uitbreiding van het 
bedrijventerrein en mag zo weinig mogelijk interfereren met het wegverkeer. De bestaande 
noord-zuid assen doorheen Brucargo, of toekomstige nieuwe in de oostelijke uitbreiding, 
vormen mogelijke tramtracés. 
 
Een tramlijn op één van deze noord-zuidassen rijdt vervolgens via Ferdinand Campinestraat / 
Felix Timmermanslaan naar de buitenring (R0). 
 
Voorbij Brucargo leidt het tramtracé naar de terminal van Brussels Airport. De ligging van het 
tramtracé is afhankelijk van de ontwikkeling van Brucargo, de verbreding van de R0 en de 
toekomstige organisatie van de landzijde van Brussels Airport. 
 
Het plan-MERgebied omvat de uitbreidingszone van Brucargo, verlengd tot aan de Eugène 
Blaironstraat / R0. Verder wordt langs de Nieuwe Zaventemsesteenweg een band 
gedefinieerd waarbinnen de tramlijn kan ingepast worden. 
 
De variant onder de landingsbaan is in het knelpuntenonderzoek geschrapt omwille van de 
interferentie met de huidige installaties van de luchthaven. 
 
MN 6 Tracés via de verkeerswisselaar R0-A201 (Machelen, Zaventem) 
Er zijn een viertal mogelijkheden om vanuit Machelen de ring en de verkeerswisselaar met 
de A201 te kruisen. 
 
Vanaf het kruispunt met de Oude Woluwelaan bestaat de mogelijkheid om ten noorden, 
gebundeld met de R22 te blijven rijden. Een nieuwe koker voorziet de doorsteek onder de R0 
tot aan de N262a. De omgeving van de geïsoleerde wooncluster rondom de Lostraat wordt 
mee opgenomen in het plan-MERgebied, om de verbinding tussen de Nieuwe 
Zaventemsesteenweg en de Ringlaan te kunnen maken. Verder wordt een band langs de 
Ringlaan en de A201 voorzien. Hier is nog een haltemogelijkheid voorzien aan de Sabena 
Flight Academy. 
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Een tweede mogelijkheid is om de Oude Woluwelaan in te slaan, die voldoende breed is voor 
een tram in eigen bedding. Deze optie biedt tevens de mogelijkheid aan op te verknoping 
met het station van Diegem. Vanaf het station van Diegem is er een zoekzone ingetekend die 
de bundeling met de spoorlijn 36 (Brussel-Leuven) voorziet om zo de ring te kruisen. 
 
Een andere mogelijkheid is om op de Jan Emiel Mommaertslaan in te slaan, de Kennedylaan 
te volgen en te bundelen met de A201. Ofwel wordt de A201 gevolgd tot aan de luchthaven, 
met het nadeel dat er nergens meer gestopt wordt, ofwel wordt een nieuwe fly-over voorzien 
tot aan de Leonardo Da Vinci laan. Hier kan de tram nog één keer stoppen om de 
tewerkstelling in deze zone te bedienen.  De tram kan via de Leonardo Davinci laan rijden of 
gebundeld tussen de afrit en de kantoren.  
 
 
ZM 1 Bediening terminal Luchthaven Brussel-Nationaal (Zaventem) 
Vanaf het station van Vilvoorde wordt de terminal van de luchthaven Brussel-Nationaal 
bereikt via de A201 of via de Ringlaan. De vertrekkende tramlijn richting Tervuren rijdt via de 
A201 (of de Leonardo Da Vincilaan) of via de oude spoorbedding richting Nossegem. 
De toekomende en de vertrekkende sporen kunnen als volgt worden ingeplant: 

− tussen de loodsen langs de noordzijde van de A201 

− tussen de loodsen en de A201 

− gebundeld langs de zuidzijde van de A201 

− via de oude spoorbedding. 

 

Het tramstation moet zo dicht mogelijk bij de stijgstructuur (de “diamant”) van de luchthaven 
worden ingeplant. Tussen Front Park 1 en de voormalige DHL-gebouwen lijkt daartoe de 
meeste ruimte beschikbaar op het maaiveld (niveau bussen). 
 
Een ruime zoekzone wordt afgebakend om deze verschillende mogelijke opties (of varianten 
daarop) verder technisch te onderzoeken. 
 
Varianten die parallel lopen aan de bestaande termijnal zijn niet weerhouden omwille van 
hun infrastructurele complexiteit en gebrek aan ruimte. 
 
 
MN 7 Kruising van de R0 in zuidelijke richting (Machelen, Zaventem) 
Er zijn een viertal mogelijkheden om vanuit de Luchthaven de ring te kruisen en aan te 
sluiten op de Woluwelaan (richting Sint-Lambrechts-Woluwe). 
 
Een eerste mogelijkheid bestaat erin om via het bestaande viaduct van de A201 of een nieuw 
viaduct via de Leonardo Da Vincilaan de R0 te kruisen en de A201 te volgen richting Brussel. 
Het tracé draait dan af in de Grensstraat om via de Henneaulaan de Woluwelaan te bereiken. 
Voor het nieuwe viaduct is een zoekzone ingetekend. De Grensstraat en de Henneaulaan 
moeten mogelijk verbreed worden om de trambedding in te passen. 
 
De tram kan de spoorlijn 36 kruisen aan de buitenzijde van de R0 (onderdoor de 
spoorviaduct of via de te verbreden onderdoorgang van de Lambroekstraat). Vervolgens 
steekt een tramviaduct de RO over om aan te sluiten op het kruispunt Woluwelaan – 
Henneaulaan. 
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In de derde optie blijft de tram nog tot aan de afrit van de Henneaulaan aan de buitenzijde 
van de ring, om via de brug van de Henneaulaan of een nieuwe brug  tussen de 
Henneaulaan en de Leuvensesteenweg de ring te kruisen. 
 
Bij de vierde mogelijkheid rijdt de tram parallel aan de buitenzijde van de ring tot aan de 
Leuvensesteenweg, om samen met deze weg de ring over te steken via het bestaande 
viaduct. 
 
De drie laatste opties kunnen interfereren met de geplande verbreding van de R0. 
De varianten die de Keiberg intern bedienen, via de Kouterveldstraat, zijn geschrapt in het 
knelpunten onderzoek, omwille van het groot aantal erven en parkeer plaatsen die nodig zijn 
voor de inpassing van de tram. 
  
 
ZM 2 Zoekzone bocht van Nossegem en de oude spoorbedding (Zaventem) 
Om vanaf de luchthaven Brussel-Nationaal richting tervuren te rijden,  bestaat de optie om de 
oude spoorbedding te hergebruiken, die lager ligt dan de runways R02-20 en R07-25. Een 
haltemogelijkheid ter hoogte van de Groenstraat laat toe Zaventem Centrum vanaf de rand te 
bedienen. Om spoorlijn 36 ongelijkvloers te kruisen, bestaan verschillende opties. De 
technische haalbaarheid van deze opties wordt onder meer bepaald door het vrij gabariet 
van de aanvliegroutes en de interferentie met de spoorlijn. Deze factoren moeten verder 
onderzocht worden. 
 
Na de kruising van de spoorlijn, buigt het tramtracé af in westelijke richting via de 
Henneaulaan (gemengde bedding, gabariet eventueel te verbreden) of in zuidelijke richting. 
 
 
ZM 3 tracé rondom de kernen (Zaventem, Wezembeek-oppem) 
Het tracéalternatief T7A door de open ruimte, dat Zaventem en Sterrebeek aan de rand 
bedient, is niet weerhouden in de trechteringstudie. 
 
  
ZM 4 tracé door Nossegem en Sterrebeek (Zaventem) 
Het tracé door Nossegem en Sterrebeek (tracé-alternatief T7B in de trechteringstudie) is in 
het knelpuntenonderzoek geschrapt. De reden hiervoor is het beperkte gabariet op de 
Mechelsesteenweg, voornamelijk in de kern van Sterrebeek en Nossegem. Dit veroorzaakt 
zware doorstromingsproblemen. Op een aantal kritische punten zijn onteigeningen 
noodzakelijk. Ook de varianten zijn geschrapt, omdat ook zij geen gegarandeerde 
doorstroming konden bieden. 
 
 
ZM 5 tracés via bedrijventerreinen tussen de spoorlijn 36 en de E40 (Zaventem) 
Er zijn een viertal mogelijkheden om het bedrijventerrein Zaventem Zuid te bedienen. 
De meest westelijke optie is gelegen op de Sterrebeekstraat. Dit vereist een verbreding van 
het bestaande gabariet als ook een aanpassing van het bestaande viaduct over de E40.  
De andere mogelijkheden bevinden zich in een zoekzone ten oosten en westen van de Ikea 
en de kantoorzone rond de Ikaroslaan. Deze tracés lopen telkens via private percelen. Voor 
deze varianten moet een nieuwe fly-over over de E40 voorzien worden. De 
haltemogelijkheden situeren zich in de nabijheid van de Leuvensesteenweg of ter hoogte van 
Ikea.  
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ZM 6 Bediening centrum Zaventem 
Het centrum van Zaventem wordt vanaf het noorden aan de rand bediend door de tramlijn 
langs de A201. Indien de tram de oude spoorbedding naar de luchthaven gebruikt, is ook 
daar een halte voorzien. Indien de tram langs de R0 zuidwaarts rijdt, bedient hij het westen 
van Zaventem (ter hoogte van de tewerkstelling aan de Da Vincilaan). 
 
Er werd onderzocht of de kern van Zaventem centraal kon worden bediend, bij voorbeeld via 
Vilvoordelaan – Van Dijcklaan – Parklaan. Deze mogelijkheid is geschrapt omwille van de 
beperkte gabarieten en de doorstromingsproblemen. 
 
Indien de tram de Sterrebeekstraat benut (gabariet te verbreden), kan de woonwijk ten 
westen van deze straat bediend worden. 
 
De tram kan ook gebruik maken van de Hector Hennaulaan en de Devlemincklaan, die beide 
moeten verbreed worden om een trambedding in te passen. Ter hoogte van de vijvers moet 
de tram wellicht in gemengde bedding rijden. Indien de tram aan de afrit op de R0 van de 
Henneaulaan passeert, kan ook daar een halte worden voorzien. Het gebied tussen de 
Devlemincklaan en de Grote Daalstraat is ingetekend als zoekzone om van het ene tracé-
alternatief te kunnen overschakelen op de andere.  
 
 
ZM 7 Tracé via de oostkant van de buitenring (Zaventem, Kraainem, Wezembeek-

Oppem) 
 
Om het tracé via de oostkant van de buitenring verder te kunnen onderzoeken, werd een 
zoekzone ingetekend. Verschillende onderdelen van deze zoekzone werden reeds elders 
beschreven. Deze varianten interfereren met de geplande verbreding van de R0.  
Ten noorden van de spoorlijn 36 leidt dit tracé langs de rand van de afrit R0-A201, of via de 
Da Vincilaan, of via het binnengebied achter de kantoorzone. 
 
Tussen de spoorlijn en de Leuvensesteenweg werd een zoekzone ingetekend langs de 
Lambroekstraat en de Hoogstraat. De hele zone rond de afrit op de R0 van de Henneaulaan 
werd in de zoekzone opgenomen om verschillende mogelijkheden te onderzoeken. Er wordt 
ook rekening gehouden met een overschakeling naar het tracé via de Devlemincklaan of de 
Grote Daalstraat. 
 
Ten zuiden van de Leuvensesteenweg wordt de verkeerswisselaar R0-E40 in de zoekzone 
opgenomen. Het tramtracé kan gebruik maken van het bestaande viaduct van de E40, mits 
over de buitenste afritten een ongelijkvloerse kruising wordt gerealiseerd. Er wordt ook 
rekening gehouden met de mogelijkheid om naar een ander tracé-alternatief over te 
schakelen. 
 
 
ZM 8 tracé tussen E40 en Tramlaan (Zaventem, Wezembeek-Oppem) 
Tussen de R0, de E40, de Pastoor Vandereyckenlaan en de Tramlaan wordt een zoekzone 
afgebakend. Er zijn verschillende mogelijkheden om de E40 te kruisen, deze vereisen een 
nieuw kunstwerk of (mede) gebruik en eventueel aanpassing van de bestaande kunstwerken 
aan de Wezembeekstraat en Sterrebeekstraat. De varianten voegen in op een zoekzone 
langs de Hippodroomlaan om verder te rijden naar Tervuren. Deze straat vereist een 
verbreding van het gabariet om de tram te kunnen integreren, of een nieuw tracé parallel aan 
de straat.  Er is een haltemogelijkheid aan het kruispunt Tramlaan/ Hippodroomlaan zodat 
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woonwijken aan de rand van Sterrebeek bediend worden.  
 
 
ZM 9 Tracé via de Woluwelaan (Zaventem, Kraainem, St. Lambrechts Woluwe)  
De Woluwelaan is voldoende breed om traminfrastructuur op eigen bedding te integreren.  
Er zijn een aantal mogelijkheden om de ring te kruisen. De meest zuidelijke variant gebruikt 
de Leuvensesteenweg om vervolgens richting Zaventem centrum te rijden. Deze variant 
vereist een verbreding van de bestaande infrastructuur. Een tweede variant steekt de R0 
over ten zuiden van de afrit 3 Zaventem Henneaulaan. Deze variant is in een zoekzone 
ingetekend. Deze twee varianten bedienen enkel de tewerkstelling op de Lozenberg, bij 
voorbeeld door een halte aan het kruispunt met de Leuvensesteenweg. De tewerkstelling 
aan de Keiberg wordt niet bediend. 
 
Een derde variant is de Hector Henneaulaan, die integraal een verbreding vereist. Deze 
variant laat toe om naar het noorden af te draaien en met de A201 te bundelen of naar het 
zuiden af te draaien en te bundelen met het ringtracé aan de oostkant. De passage kan ook 
ten zuiden van de Henneaulaan via een nieuw viaduct gebeuren. 
 
Een vierde variant is noordelijker gelegen en vereist een nieuw viaductover de ring.   
De derde en de vierde variant bedienen ook de tewerkstelling aan de Keiberg met 
verschillende haltemogelijkheden. De varianten ten westen van de Woluwelaan, door de 
open ruimte ten zuiden van de A201, zijn in het knelpuntenonderzoek geschrapt.  Deze 
varianten hebben een beperkt vervoerspotentieel, onder meer omdat  zij de 
tewerkstellingszones op de Woluwelaan, de Lozenberg en de Keiberg onvoldoende 
bedienen. De varianten die de Keiberg intern bedienen, via de Kouterveldstraat en de 
Excelsiorlaan, zijn ook geschrapt omwille van het groot aantal erfontsluitingen en de moeilijke 
inpassing van de tram. 
 
 
WM 1 Tracé van Hippodroomlaan naar Ban-Eik (Wezembeek-Oppem)  
De Hippodroomlaan is aangeduid als een zoekzone, de Renbaanlaan als eventueel  te 
verbreden infrastructuur. Aan het kruispunt met de Lange Eikstraat, buigt het tramtracé af 
naar de bestaande MIVB sporen met eindhalte aan Ban-Eik. Dit is ingetekend als zoekzone. 
Het is niet mogelijk om verder op de Renbaanlaan te blijven rijden, aangezien het gabariet te 
beperkt is.   
 
 
KM 1 Tracé alternatief aan de oostkant van de ring (Kraainem, Zaventem, 

Wezembeek-Oppem-) 
Voor dit tracé alternatief is een voldoende brede band ingetekend. Een haltemogelijkheid is 
voorzien aan de Artur Dezangrelaan.  Een zoekzone tussen de Dezangrelaan en de 
Veeboslaan biedt de mogelijkheid om over te schakelen naar een variant die de E40 meer 
ten oosten kruist.  
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WM 2 Tracé alternatief aan de oostkant van de ring (Kraainem, Wezembeek-
Oppem) 

Voor dit tracé alternatief is een zoekband ten oosten van de buitenring ingetekend, waarbij 
de verkeerswisselaars in de zoekzone geïntegreerd zijn. Een haltemogelijkheid is voorzien 
aan de afrit naar de Wezembeeklaan en eventueel de Tramlaan. Meer naar het zuiden voegt 
dit tracé in op de bestaande MIVB spoorbedding. 
 
De variant die verder gebundeld met de ring - richting kruispunt Vier Armen -  gaat, is in het 
knelpuntenonderzoek geschrapt, omwille van een langere omrijfactor naar Tervuren.  De 
variant langs de Hardestraat, de Diepestraat  en de Wezembeekstraat, is ook geschrapt 
omwille van het beperkte gabariet  en de  doorstromingsmoeilijkheden door het grote aantal 
erfontsluitingen.  
 
 
WM 3 Hergebruik MIVB trambedding tot aan Ban-Eik (Wezembeek-Oppem) 
Een gedeelde exploitatie op de bestaandeMIVB  traminfrastructuur tussen de haltes 
Vriendschap en Ban-Eik is mogelijk.   
 
 
WM 4 Oude spoorbedding tot Tervuren (Wezembeek-Oppem, Tervuren)  
Deze variant heractiveert de oude spoorbedding vanaf de halte Ban-Eik tot in Tervuren. De 
eindhalte is de bestaande MIVB halte ’Tervuren’. Deze variant is met een beperkte zoekzone 
ingetekend. In Tervuren is een zoekzone ter hoogte van de eindhalte ingetekend, om 
eventueel een uitbreiding of een relocatie van de halte-infrastructuur te voorzien.  
 
 
WM 5 Tracé rondom de kernen (Zaventem, Wezembeek-Oppem) 
Het tracé alternatief T7A door de open ruimte, dat Zaventem en Sterrebeek aan de rand 
bedient, is niet weerhouden in de trechteringstudie. 
 
  
WM 6 Tracé door Nossegem en Sterrebeek (Zaventem, Sterrebeek, Wezembeek-

Oppem) 
Het tracé alternatief T7B is in het knelpuntenonderzoek geschrapt. De reden hiervoor is het 
beperkte gabariet op de Mechelsesteenweg, voornamelijk in de kern van Sterrebeek en 
Nossegem. Dit veroorzaakt zware doorstromingsproblemen 
 
 
KM 2 Woluwelaan (Kraainem, Zaventem, St. Lambrechts Woluwe) 
De Woluwelaan is voldoende breed om traminfrastructuur op eigen bedding te integreren. De 
tram kan mee onder de E40 rijden.  
 
 
SLE 1 Bediening van de UCL Campus (St. Lambrechts Woluwe, Kraainem, St. Pieters 

Woluwe) 
Dit tracé verbindt de Woluwelaan met de bestaande trambedding in Wezembeek-Oppem. 
Op de Wezembeeklaan is een halte voorzien ter hoogte van de metro Kraainem, zodat 
verknoping mogelijk wordt. 
 
Er zijn twee opties om de Woluwelaan te vervoegen. 
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Bij de eerste optie buigt de tram via de zoekzone aan de metro naar de E. Mounierlaan en 
bedient de UCL campus met een halte. Deze straat moet verbreed worden om de 
traminfrastructuur te kunnen integreren. 
 
Een andere mogelijkheid is om de Emile Vanderveldelaan te volgen, een halte te voorzien 
aan het kruispunt met de Woluwelaan en dan af te buigen richting Zaventem. De 
Vanderveldelaan is breed genoeg. 
 
De variant die langs de noordkant (achterkant) van de UCL rijdt, langs de Hippocrateslaan is 
ook geschrapt. 
 
 
 
KM 3 Zoekzone tussen de MIVB trambedding, de Koningin Astridlaan en de 

Wezembeeklaan 
Indien de tram richting UCL rijdt, verlaat deze de bestaande spoorbedding vanaf de halte De 
Burbure en buigt af in de afgebakende zoekzone. Ofwel wordt er met de Koningin Astridlaan 
gebundeld, daartoe moet deze verbreed worden. Ofwel  rijdt de tram door de open ruimte tot 
aan de Wezembeeklaan. Deze straat moet eveneens verbreed worden om de tram te 
kunnen integreren.  
 
 
SLE 2 Woluwelaan (St. Lambrechts Woluwe) 
De Woluwelaan is voldoende breed om traminfrastructuur op eigen bedding te integreren. 
Een haltemogelijkheid is voorzien aan het Woluwe Shopping Center. Een overstap naar de 
metro Roodebeek is hier mogelijk.  
 
 
KM 4 Niet weerhouden varianten (Kraainem) 
De variant die ten zuiden van de bestaande tramlijn in Wezembeek-Oppem gebundeld rijdt 
met de ring - richting kruispunt Vier Armen -  gaat, is in het knelpuntenonderzoek geschrapt, 
omwille van een langere omrijfactor naar Tervuren.   De twee varianten die door de 
residentiële woonwijken aansluiten op de Tervurenlaan zijn ook geschrapt, omwille van de 
moeilijke doorstroming. 
 
De variante die de villawijken van Wezembeek-Oppem doorkruist en via de G. De 
Grunnelaan en de Potaardestraat door Kraainem rijdt (om te verknopen met Stokkel), wordt 
ook geschrapt omwille van het beperkte gabariet.   
 
 
SLE 3 Tracé via de groene spoorwandeling (St. Lambrechts Woluwe, St. Pieters 

Woluwe) 
De variant langs de ‘groene spoorwandeling’, tussen het gemeentelijk stadion Fallon en de 
begraafplaats van Sint-Pieters-Woluwe,  is niet weerhouden omwille van de interferentie met 
de recreatieve functie van dit gebied. Ook de diagonale  variant die via de Albert Dumontlaan 
naar de parking van de UCL rijdt is niet weerhouden, omwille van het beperkte gabariet. 
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SPE 1 Woluwelaan (St. Pieters Woluwe) 
De Woluwelaan is voldoende breed om traminfrastructuur op eigen bedding te integreren. Op 
de Tervurenlaan voegt de tram in op de bestaande MIVB infrastructuur tot aan Tervuren.  
 
 
SPE 2 Hergebruik trambedding op de Tervurenlaan tot aan Tervuren (St. Pieters 

Woluwe, Oudergem, Tervuren) 
Een gedeelde exploitatie op de bestaandeMIVB  traminfrastructuur tussen de haltes 
Trammuseum en Tervuren is mogelijk.   
 
 
SPE 3 Niet weerhouden varianten (St. Pietrs Woluwe) 
De variant die de villawijken van Wezembeek-Oppem doorkruist en via de G. De Grunnelaan 
en de Potaardestraat door Kraainem rijdt, verknoopt in Sint-Pieters-Woluwe op de Koningin 
Astridlaan met de metrohalte Stokkel. Deze variant is echter geschrapt omwille van het 
beperkte gabariet van de eerder vermelde straten.  De variant langs de ‘groene 
spoorwandeling’ en de afbuiging vanaf halte Vriendschap richting UCL is ook geschrapt. Dit 
omwille van de interferentie met de recreatieve functie in dit gebied.  
 
 
OM 1 tracé tot Delta (Oudergem, Elsene) 
Dit tracé alternatief met eindhalte aan het station Etterbeek is in het knelpunten onderzoek 
geschrapt.  Het bundelen met de E411 en de metro tot Hermann-Debroux heeft verschillende 
nadelen: enerzijds is er interferentie met het bestaande vervoerspotentieel en anderzijds 
moet de gewestweg infrastructureel zwaar aangepast worden om de trambedding te kunnen 
integreren. 
 
 
TN 1 Hergebruik MIVB trambedding tot aan Tervuren 
Een gedeelde exploitatie op de bestaandeMIVB  traminfrastructuur tussen de haltes 
‘Oudergem-Woud’ en de eindhalte Tervuren is mogelijk.   Ter hoogte van de eindhalte in 
Tervuren is een zoekzone gedefinieerd om een eventuele uitbreiding of relocatie van de 
halte-infrastructuur mogelijk te maken. De varianten om via de oude spoorbedding tot 
Tervuren centrum te rijden zijn niet weerhouden.  
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Wijzigingen aan de plan-MER-zoekzone na de kennisgevin gsnota 
 
a) Uitbreiding van de zoekzone 

Diverse ingediende adviezen bevatten suggesties voor tracé-alternatieven die buiten de 
plan-MER-zoekzone vallen, zoals die gedefinieerd werd in de kennisgevingsnota. 

Al deze suggesties werden onderzocht. Uit dit onderzoek is gebleken dat volgende 
voorgestelde tracé-alternatieven redelijkerwijze in overweging genomen moeten 
worden, wat aanleiding geeft tot een uitbreiding van de plan-MER-zoekzone. 
 

Gemeente Brussel 

Aanleiding Advies Brussel Mobiel 

Aanpassing  t.o.v. de 
kennisgeving 

Alternatief tracé t.h.v. Esplanade – Metrostation Heizel 

Verantwoording Brussel Mobiel wijst op het belang van een optimale verknoping van 
de radiale tramlijn met het metronet (i.c. metrostation Heizel).  

Toetsing van de mogelijke alternatieven binnen de zoekzone voor 
de tramlijn Boom-Brussel aan deze randvoorwaarde, leert dat een 
tracé vanaf de A12 via de Miramarlaan naar Heizel, een halte 
impliceert die vrij ver van de metrohalte ligt. Door een tracé te 
kiezen in het verlengde van de Esplanade, met een afbuiging ter 
hoogte van het Belgiëplein, kan de loopafstand van tram naar metro 
substantieel verkort worden.  

Aangezien de eventuele infrastructuur voor tramlijn P1 (Boom-
Brussel) ook voor de tramlijn P4 ( Jette-Tervuren) in aanmerking 
komt, wordt deze variant ook voor deze laatste tramlijn toegevoegd 
aan de plan-MER-zoekzone. 

 

 

Gemeente Vilvoorde, Brussel 

Aanleiding Advies BTTB 

Aanpassing  t.o.v. de 
kennisgeving 

Opname tracés via Militair Ziekenhuis Neder-Over-Heembeek 

Verantwoording De BTTB stelt in zijn advies dat de tracé-alternatieven uit de 
trechteringstudie via het Militair Ziekenhuis van Neder-Over-
Heembeek onterecht zijn geschrapt, gelet op het grote 
vervoerpotentieel (Ziekenhuis + recente nieuwe ontwikkelingen). 

Het klopt dat de recente nieuwe ontwikkelingen rond het ziekenhuis 
nog niet in de socio-economische dataset waren opgenomen, 
waardoor deze tracé-alternatieven onterecht een negatieve 
beoordeling kregen. 

De tracés die het Militair Ziekenhuis bedienen (zowel via Neder-
Over-Heembeek als via Koningslo) worden opnieuw toegevoegd 
aan de plan-MER-zoekzone. 
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Gemeente Vilvoorde 

Aanleiding Advies ANB 

Aanpassing  t.o.v. de 
kennisgeving 

Verbinding tussen Medialaan en Belgiëlaan 

Verantwoording Het ANB verzoekt om de open ruimte van het Park Drie Fonteinen 
in Vilvoorde zoveel mogelijk te ontzien.  

Op basis van dit advies werd onderzocht of een tracé mogelijk is 
dat minder open ruimte inneemt dan het tracé via de Beneluxlaan. 
Dit is mogelijk indien vanaf de Medialaan een tramverbinding wordt 
gemaakt naar de Belgiëlaan, zodat een groot stuk van het park kan 
ontzien worden.  

Dit alternatief wordt toegevoegd aan de plan-MER zoekzone. 

 

 

Gemeente Zaventem 

Aanleiding Advies VOKA 

Aanpassing  t.o.v. de 
kennisgeving 

Bijkomend tracé doorheen de bedrijvenzone Leuvensesteenweg 

Verantwoording VOKA merkt in zijn advies op dat de tracé-alternatieven die de 
Leuvensesteenweg in Zaventem kruisen, vaak grote hinder 
teweegbrengen voor de daar gevestigde bedrijven.  

Naar aanleiding van deze opmerking werd onderzocht of er 
alternatieven mogelijk zijn die minder hinder veroorzaken. Dit heeft 
aanleiding gegeven tot een nieuw tracé, dat over een beperkte 
lengte (ten noorden van Ikea) nipt buiten de plan-MER zoekzone 
valt. Dit alternatief wordt toegevoegd aan de zoekzone. 

 

 

Gemeente Wezembeek-Oppem, Tervuren  

Aanleiding Diverse adviezen 

Aanpassing  t.o.v. de 
kennisgeving 

Paralleltracé via Albertlaan  

Verantwoording In diverse adviezen wordt gewezen op het feit dat het H. Hart 
College in Tervuren potentieel goed ontsloten zou kunnen worden 
indien de tram niet het oude spoortracé volgt in Tervuren en 
Wezembeek-Oppem, maar wel een tracé via de Albertlaan.  

Deze opmerking is terecht. Dit alternatief wordt toegevoegd aan de 
plan-MER-zoekzone.  
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b) Tracé-alternatieven die niet weerhouden zullen worden in de plan-MER 

Uit verder onderzoek in het kader van de tracéstudie, sinds de opmaak van de 
kennisgevingsnota, is gebleken dat sommige tracé-alternatieven die voorzien werden 
binnen de plan-MER-zoekzone, om uiteenlopende redenen geen alternatief vormen dat 
redelijkerwijze in overweging moet genomen worden. Zij zullen dus niet in de plan-MER 
worden opgenomen. Dit is een opsomming van de voornaamste niet-weerhouden 
alternatieven. 

 

Gemeente Brussel, Vilvoorde 

Aanleiding Verder onderzoek i.k.v. tracéstudie 

Aanpassing  t.o.v. de 
kennisgeving 

Kanaaltracés tussen Van Praet en Vuurkruisenbrug niet 
weerhouden 

Verantwoording Verder onderzoek in het kader van de tracéstudie heeft intussen 
uitgewezen dat het bestaand en toekomstig bedieningspotentieel 
langs de kanaalzone in Brussel relatief beperkt is, aangezien het 
Brussels Gewest deze zone bestendigt als een logistiek-industrieel 
gebied.  

Tegelijk bestaat er een substantieel vervoerpotentieel in de wijk 
Kassei en in de bedrijvenzone rond de Medialaan (Vilvoorde). 

Daarom wordt de strategische keuze gemaakt om de bedrijvenzone 
rond de Medialaan als een vast punt in het tracé Heizel – Vilvoorde 
te beschouwen en bijgevolg de kanaaltracés niet te weerhouden 
voor het plan-MER.  

 

Gemeente Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem 

Aanleiding Overleg AWV, verder onderzoek i.k.v. tracéstudie 

Aanpassing  t.o.v. de 
kennisgeving 

Schrappen van tracés die bundelen met de R0 ten zuiden van A201 

Verantwoording In de plan-MER zoekzone werd de mogelijkheid voorzien om het 
tracé tussen Brussels Airport en Tervuren te bundelen met de 
buitenzijde van de R0. 

In de tracéstudie werd verder, gedetailleerder onderzoek verricht 
naar de impact op de bestaande infrastructuur, en werd dit 
alternatief getoetst aan de plannen voor de optimalisatie van de R0.  

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat een tramlijn die bundelt met de 
R0 zware aanpassingen vereist aan de bestaande infrastructuur en 
de optimalisatie van de R0 in de toekomst ernstig zou bemoeilijken. 

Daarom wordt dit alternatief niet weerhouden in de plan-MER.  
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Bijlage 9.1 Uitgebreide bespreking ruimtelijke 
structuurplannen 
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1. RSV – Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het RSV selecteert een aantal gemeenten rond Brussel als een strategisch gebied op Vlaams niveau, 

binnen de afbakening van deze gebieden wordt een stedelijkgebiedsbeleid vooropgesteld ( Dilbeek, 

Grimbergen, Kraainem, Machelen, St.-Pieters-Leeuw,  Tervuren, Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek- 

Oppem en Zaventem). De gemeente Vilvoorde zal als stedelijke kern een bijzondere rol in dit Vlaams 

strategisch gebied rond Brussel (VSGB). In het westelijk en noordelijke gedeelte van het VSGB (tussen 

Zaventem en Groot-Bijgaarden) moeten de specifieke ontwikkelingen steunen op het grootstedelijk 

vestigingsmilieu en op de attractiviteit van de omgeving door ondermeer de internationale luchthaven. 

Boom, Heist-op-den-Berg en Ninove worden aangeduid als kleinstedelijk gebieden op provinciaal 

niveau. Delen van Bornem, Puurs en Willebroek behoren tot het kleinstedelijk gebied Temse.  

In de stedelijke gebieden zijn concentratie aangewezen. Belangrijk is dat, op selectieve wijze, de 

stedelijke gebieden autoarm worden gemaakt. Dit vereist o.a. een betere uitwisseling tussen de 

verschillende vervoersmodi en een kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van het stads- en 

streekvervoer. Door de diverse vervoerswijzen in knooppunten samen te brengen, wordt er een grotere 

uitwisseling mogelijk tussen de vervoersmodi. Voorwaarden voor deze strategie zijn een kwalitatief 

geschikter alternatief voor de auto en een beperkt natransport en de noodzakelijke infrastructuur. 

Kwaliteitsverbetering en capaciteitsuitbreiding van stads- en streekvervoer houdt onder meer het 

vrijwaren en/of realiseren in van openbaar-vervoerslijnen. Het zijn zones waar hoogwaardig stedelijk 

collectief vervoer (intensief door tram- of busvervoer gebruikte assen) aanwezig is, of wordt 

uitgebouwd. Op deze lijnen moet het autoverkeer worden beperkt en worden bij voorkeur 

bezoekersintensieve functies voorzien. 

De luchthaven van Zaventem wordt aanzien als een poort op internationaal niveau en vorm één van de 

hoeksteden van de Vlaamse Ruit en binnen de economische structuur in Vlaanderen. De gemeentes 

Bornem, Puurs, Willebroek, Kampenhout (Kampenhout Sas), Londerzeel, Meise (Westrode) en Ternat 

worden aangeduid als specifieke economische knooppunten. Deze knooppunten spelen een 

belangrijke rol binnen de economische structuur van het gewest. 

Parallel en complementair aan het Gewestelijk Expressnet in Brussel (GEN) wordt de mobiliteitsvisie 

2020 van De Lijn, verder uitgewerkt en verfijnd. De aanleg van een tangentiële verbinding met 

openbaar vervoer (sneltram, enz.) biedt perspectieven voor de concentratie van activiteiten in dit sterk 

gefragmenteerde gebied. Een ander aspect van het GEN betreft de integratie van de vervoersmodi, 

waarbij de verschillende vervoersmiddelen elkaar aanvullen en goede aansluitingen tussen trein, tram, 

metro en bus worden voorzien. Bijkomend bevat de Mobiliteitsvisie 2020 de uitbouw en versterking van 

een tram- en buslijnennet naar en van de economische poort rond de luchthaven van Zaventem. De 

uitvoering van het gehele netwerk van voorstedelijk vervoer rond Brussel en de Vlaamse voorsteden is 

voorzien op korte termijn. Het net van de Hoge Snelheids-Lijnen (HSL-net) wordt uitgebreid met de 

ontsluiting van de luchthaven van Zaventem. 

2. RSVB – Provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant 

De interventies die door het plan-MER onderzocht worden situeren zich hoofdzakelijk in de deelruimte 

van het verdicht netwerk. De stedelijke dynamiek is afhankelijk van de ligging ten opzichte van 

lijninfrastructuren, openruimtefragmenten en verschillende concentraties van activiteiten. Multimodale 

knooppunten worden in eerste instantie verder ontwikkeld. De regionale en internationale polen 

worden versterkt in het verdicht netwerk. Het openbaarvervoersnetwerk wordt uitgebouwd en 

afgestemd op de ruimtelijke ontwikkelingen. In de landelijke kamer west (Gooik en Sint-Pieters-Leeuw) 

wordt de hoogdynamische ontwikkelingen zoveel mogelijk gestuurd naar de randen van het landelijke 

gebied. 
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De provincie Vlaams-Brabant wenst de uitbreiding van het bedrijventerreinen in het bijzonder 

economisch knooppunt ‘kampenhout Sas’ te onderzoeken. Er wordt gestreefd naar uitbreiding van de 

bedrijvenzone met circa 25 ha (streefcijfer). Deze uitbreiding kan niet plaats vinden in de richting van 

de belangrijke natuurwaarden ten zuiden van het kanaal. Nieuwe afvalverwerkingactiviteiten worden 

uitgesloten. 

In het specifiek economisch knooppunt Londerzeel dient er dat minimaal 40 ha bedrijvigheid 

gerealiseerd te worden, er wordt echter 70 ha als streefcijfer vooropgesteld. De provincie zal het 

knooppunt uitbouwen door deze oppervlakte te verdelen over een aantal specifieke locaties die elk een 

specifieke invulling krijgen. De provincie kiest er voor om in het knooppunt logistiek en distributie 

gerichte activiteiten uit te bouwen. 

In het specifiek economisch knooppunt Ternat dient er dat minimaal 10 ha bedrijvigheid gerealiseerd te 

worden en het streefcijfer bedraagt 20ha. In de luchthavenregio zijn er concrete plannen opgemaakt 

voor de reconversie en ontsluiting van de bedrijvenzone onder het viaduct van Vilvoorde. 

Inzake mobiliteit streeft de provincie naar een sterke multimodaliteit en intermodaliteit. Vooral in de 

congestiegebieden is er nood aan een radicale multimodale benadering. Met betrekking tot de 

intermodaliteit zal er bijzonder aandacht geschonken worden aan de inplantingsplaats van de 

knooppunten, die gekozen worden in functie van de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen er rond. 

Daarnaast gaat voldoende aandacht naar de vormgeving en de functionaliteit van de knooppunten. 

Een bijzondere aandacht gaat naar de uitbouw van de stationsomgevingen.  

Er dient gestreefd naar een maximale verweving van de lijninfrastructuur in het landschap. Bij de 

aanleg van nieuwe lijninfrastructuur zal steeds de landschappelijke inpasbaarheid mee beoordeeld 

worden. Omgekeerd biedt de lijninfrastructuur echter ook een zicht op het landschap zodat een totale 

buffering als niet gewenst wordt beschouwd.  

Volgende weginfrastructuren worden geselecteerd als secundaire wegen  type III of invalswegen die 

voorzien worden als openbaar vervoerscorridors: 

− N1 vanaf grens Antwerpen (Mechelen) tot de Diegemlaan (Vilvoorde); 

− N2 vanaf R23 (Leuven) tot grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

− N3 vanaf R23 (Leuven) tot grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

− N8 tussen Ninove en grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

− N9 tussen Asse en grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest; 

− N21 tussen grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest en N211 (Steenokkerzeel); 

− N21 tussen centrum Provinciebaan en binnen de zogenaamde ring van Haacht; 

− N227 tussen grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest en N21 (Steenokkerzeel); 

− N202 Brusselsesteenweg - Sint-Annalaan – Romeinsesteenweg (Grimbergen-Wemmel); 

− N226 Wezembeeklaan tussen grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest en rotonde Jan Baptist De 

Keyzerstraat (Wezembeek-Oppem). 

3. GRS Grimbergen 

Grimbergen wenst zich te profileren als een stedelijke levendige gemeente in een relatief landelijke 

omgeving. In de centrumstrook Grimbergen wordt er aandacht geschonken aan het landelijk, groen en 

rustig wonen. In deze deelruimte wordt de Maalbeek aangeduid als onderdeel van de natuurlijke 

structuur. De typische landschappelijke reliëfkenmerken van de Brabantse kouters worden aangeduid 

als buffer tegen de verstedelijking. Het gebied ten noorden van de Romeinsesteenweg kan verder in 

aanmerking komen voor hoogbouw. Voor Strombeek is het behoud van de resterende open ruimte en 

de creatie van een duidelijk centrum de belangrijkste aandachtspunten. De gemeente dringt aan om op 

parking C een gemengde ontwikkeling te voorzien met een ondergronds openbaar vervoersknooppunt 
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(bus, metro, light-rail). Het Zeekanaal Brussel-Schelde wordt aangeduid alternatieve 

vervoersinfrastructuur.   

4. GRS Machelen 

Machelen wordt doorkruist door heel wat bovenlokale verkeersinfrastructuur. Omdat de huidige 

verkeersinfrastructuur logica en samenhang mist moet de verkeers- en vervoersinfrastructuur 

geoptimaliseerd worden, waarbij de leefbaarheid van de omgeving voorop staat. Het herstellen of 

opnieuw realiseren van deze verbindingen op een kwalitatieve (aangenaam en veilig) wijze vormen 

een belangrijke gemeentelijke voorwaarde die gesteld wordt aan grote infrastructuurwerken van 

bovenlokaal niveau. Inzake openbaar vervoer is Machelen vragen partij voor de verbeterde ontsluiting 

van de bedrijvenzones en de opening van het station aan de Kerklaan. De stationsomgevingen van 

Machelen en Diegem gelden als geprivilegieerde inplantingsplaatsen voor personeelsintensieve 

bedrijven en kantoren. Een belangrijk aandachtspunt in het structuurplan is de realisatie van de groene 

superstructuur ‘de GROENE S. Deze groene S ontstaat door het groene lint van de beekvalleien  aan 

te koppelen aan de nieuw te creëren buffers tussen kantoorzones en woongebieden. 

5. GRS Vilvoorde 

Het structuurplan Vilvoorde: de stad geherwaardeerd’ biedt het ruimtelijk kader waarbinnen Vilvoorde 

zijn gewenste toekomstontwikkeling kan realiseren. In het centraal woongebied (centrum + Kassei) 

wordt ter hoogte van het kanaal het stedelijk weefsel opgewaardeerd door het doortrekken van de 

stedelijke woon, werk en recreatieve functies tot aan het kanaal. Deze ‘waterfront’-ontwikkelingen ter 

hoogte van Centrum en Kassei en het toegankelijker maken van het parkdomein ‘Drie Fonteinen’ vanaf 

het kanaal en het centrum zijn hiervan concrete acties.  

In de stationsomgeving streeft de stad naar verdichting door het concentreren van arbeidsintensieve 

activiteiten in deze zone. Gekoppeld aan de huidige ontwikkelingen rond de Luchthavenlaan wenst de 

stad in deze zone kantoren, complementaire diensten en bedrijvigheid uit te bouwen. In het kader van 

de realisatie van een HST-station te - met hieraan gekoppeld een spoorwegverbinding naar de 

Luchthaven van Zaventem – en het geplande station te Machelen dient de functie van de 

Schaarbeeklei herbekeken te worden (multimodale functie). In het zuidelijke deel van de kanaalzone 

wordt algemeen gestreefd naar reconversie van ‘Broek’. De N1 en het spoor worden hierbij als dragers 

van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen binnen dit gebied uitgebouwd. Hierbij wordt de N1 

heringericht als laan, waarbij de klemtoon komt te liggen op het openbaar vervoer. De spoorlijn zal 

geïntegreerd worden binnen het GEN, met tussenstops ter hoogte van Machelen en het station van 

Vilvoorde. Te Koningslo word de vallei van de Tangebeek geherwaardeerd door de uitbouw van het 

Tangebeekbos als natuurgebied. Daarnaast worden zowel de ingesloten open ruimten (binnen 

woongebied) als de grotere open ruimte-entiteiten beschermd tegen de oprukkende verstedelijking en 

voorbehouden voor agrarische activiteiten.  

6. GRS Zaventem 

Momenteel - geen info voorhanden - voorontwerp 

7. GRS Kraainem 

De Kraainem Noord en Stokkel vormen de belangrijkste ontwikkelingspolen. Het beleid is hier gericht 

op kernversterking en kwalitatieve inbreiding, samen met de uitbouw van een duidelijke 

verkeersstructuur en de inrichting van het openbaar domein. In het valleigebied van de Kleine 

Maalbeek is het echter niet wenselijk dat de kern Kraainem Noord in deze richting verder ontwikkelt. 

De heraanleg van de Wezembeeklaan, in samenhang met de realisatie van bijkomende 

handelsoppervlakte, wordt vooropgesteld als een strategisch project. Aan de Wezembeeklaan wordt 
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een bovenlokaal karakter gegeven. De Potaardestraat wordt daarentegen aangeduid als een lokale 

verbindingsweg. 

8. GRS Wemmel 

De metafoor voor de gewenste ruimtelijke structuur wordt omschreven als ‘Wemmel, Stedelijkheid in 

een groen kleed’. Het ‘groene kleedje’ bestaat uit de valleien en de resterende openruimte gebieden. 

Belangrijk voor de tramlijnen is de Amelvonnesbeek (noord) en de vallei van de Maalbeek (zuid). Beide 

valleien worden aangeduid als lokale natuurverbindingsgebied. Tussen de Amelvonnesbeek en de 

woonkern van Wemmel komt het agrarisch en bouwvrij te behouden gebied ‘Hollandveld’ voor. En ten 

oosten van de kern het gebied Overbos dat voorzien wordt voor (hobby)landbouw. De stedelijke kern 

van Wemmel wordt gestructureerd door twee belangrijke noord-zuid assen, de Limburg- Stirumlaan en 

de Steenweg op Brussel. De Limburg- Stirumlaan zal veder uitgewerkt worden als de toegang tot het 

centrumgebied. Deze as wordt uitgewerkt als activiteitenstrip met voornamelijk wonen. De uitbouw van 

grote handelszaken zijn op de Limburg- Stirumlaan in niet gewenst. 

De gemeente is geen voorstander van de doortrekking van tramlijn tot Wemmel centrum maar wel de 

verlenging van UZ-Brussel naar het Koning Boudewijnstadion.Het tracé' loopt over de Dikkebeuklaan 

maar niet over de Romeinse Steenweg. Uit naden onderzoek blijkt dat de inpassing van een tram niet 

haalbaar is binnen het bestaand wegprofiel van de Isidoor Meyskensstraat en de Limburg- Stirumlaan. 

Alternatieven zijn niet voorhanden. De gemeente is vragende partij voor de creatie van één centrale 

bushalte langs het kruispunt (toekomstige rotonde) van de Kaasmarkt met de Maalbeeklaan (waar alle 

buslijnen passeren). 

9. GRS Wezembeek-Oppem 

Wezembeek-Oppem ‘tussen stad en platteland’ vat de toekomstvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van 

de gemeente samen. De belangrijk voor de tramlijnen is de aanduiding van de Mechelsesteenweg, 

Leuvensesteenweg en de Elisabethlaan (in het verlengde van tramlijn 39) als openbare 

vervoerscorridors. De gemeente is voorstander van de realisatie van een openbaar vervoerknoop op 

het Vierarmenkruispunt met een eventuele (bus)verbinding langs de Mechelsesteenweg. Tevens 

vraagt zij de doortrekking van de tramlijn 39 tot aan de terminus van tramlijn 44 in Tervuren (oude 

spoorwegbedding). De parking langs de N3 – Elizabethlaan kan optimaal dienst doen als 

overstapparking. Het Hondsperreveld wordt afgebakend als structuurbepalend open ruimte gebied. Bij 

mogelijke initiatieven in het gebied dienen de beeldbepalende landschappelijke en natuurlijke waarden 

maximaal versterkt en beschermd te worden. 

10. GRS Tervuren 

Met betrekking tot de tramlijnen zijn voornamelijk de uitspraken met betrekking tot de Tervurenlaan, de 

berg van Termunt en de Koninklijke Moestuin van belang. De Tervurenlaan vormt de toegangspoort tot 

Tervuren, de beeldwaarde en de landschappelijke kwaliteiten van deze randstedelijke groenboulevard 

dienen behouden te blijven als kenmerkend element voor Tervuren. De berg van Termunt zal worden 

uitgebouwd als een recreatieve knoop op niveau van Groot-Tervuren (recreatief bos- en parkgebied). 

Op de site van de Koninklijke Moestuin voorziet de gemeente een strategisch project  (administratief 

centrum, een polyvalente zaal, een gemeenschapscentrum, een sociaal huis met OCMW, de 

bibliotheek, enz.) Het eindpunt van de tramlijn 44 vormt een interessante locatie voor de uitbouw van 

een openbaar vervoerknooppunt. De bestaande parking kan worden uitgebreid en omgevormd voor 

Park&Ride. Bij de ontwikkeling van de site Koninklijke moestuin wordt de inplanting van het tijdelijk 

busknooppunt geëvalueerd. Door de koppeling aan de parking en de fietsenstelplaats wordt het 

uitgebouwd tot een multimodaal knooppunt mogelijk. 
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Bijlage 16.1 Analyseresultaten meetpunten VMM 
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Bijlage 17.1 Geluidscontourkaarten en 
modelleringsresultaten 

 



Verharde trambedding - tramsnelheid 15 km/u

Variant Afstand Lday Levening Lnight Lden
Verhard - 15 km/u   5 59.6 57.7 48.4 60.0
Verhard - 15 km/u   10 56.1 54.2 44.9 56.5
Verhard - 15 km/u   15 53.9 52.0 42.7 54.3
Verhard - 15 km/u   20 52.3 50.4 41.1 52.7
Verhard - 15 km/u   25 51.0 49.2 39.8 51.4
Verhard - 15 km/u   30 49.9 48.1 38.7 50.3
Verhard - 15 km/u   35 48.9 47.1 37.7 49.3
Verhard - 15 km/u   40 47.9 46.1 36.8 48.3
Verhard - 15 km/u   45 47.0 45.1 35.8 47.4
Verhard - 15 km/u   50 46.1 44.3 34.9 46.5
Verhard - 15 km/u   60 44.7 42.8 33.5 45.1
Verhard - 15 km/u   70 43.5 41.7 32.3 43.9
Verhard - 15 km/u   80 42.6 40.7 31.4 43.0
Verhard - 15 km/u   90 41.8 40.0 30.6 42.2
Verhard - 15 km/u   100 41.1 39.3 30.0 41.6
Verhard - 15 km/u   120 40.1 38.2 28.9 40.5
Verhard - 15 km/u   140 39.3 37.5 28.1 39.7
Verhard - 15 km/u   160 38.7 36.8 27.5 39.1
Verhard - 15 km/u   180 38.1 36.2 26.9 38.5
Verhard - 15 km/u   200 37.6 35.7 26.4 38.0
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Verharde trambedding - tramsnelheid 30 km/u

Variant Afstand Lday Levening Lnight Lden
Verhard - 30 km/u   5 62.7 60.9 51.5 63.1
Verhard - 30 km/u   10 59.3 57.4 48.1 59.7
Verhard - 30 km/u   15 57.1 55.3 45.9 57.5
Verhard - 30 km/u   20 55.6 53.7 44.4 56.0
Verhard - 30 km/u   25 54.3 52.5 43.1 54.7
Verhard - 30 km/u   30 53.2 51.4 42.1 53.7
Verhard - 30 km/u   35 52.3 50.4 41.1 52.7
Verhard - 30 km/u   40 51.3 49.5 40.1 51.7
Verhard - 30 km/u   45 50.4 48.5 39.2 50.8
Verhard - 30 km/u   50 49.5 47.6 38.3 49.9
Verhard - 30 km/u   60 48.1 46.2 36.9 48.5
Verhard - 30 km/u   70 46.9 45.1 35.7 47.3
Verhard - 30 km/u   80 46.0 44.1 34.8 46.4
Verhard - 30 km/u   90 45.2 43.4 34.0 45.6
Verhard - 30 km/u   100 44.5 42.7 33.4 45.0
Verhard - 30 km/u   120 43.5 41.6 32.3 43.9
Verhard - 30 km/u   140 42.7 40.8 31.5 43.1
Verhard - 30 km/u   160 42.0 40.2 30.8 42.4
Verhard - 30 km/u   180 41.4 39.6 30.2 41.8
Verhard - 30 km/u   200 40.9 39.0 29.7 41.3
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Verharde trambedding - tramsnelheid 50 km/u

Variant Afstand Lday Levening Lnight Lden
Verhard - 50 km/u   5 65.8 63.9 54.6 66.2
Verhard - 50 km/u   10 62.4 60.6 51.3 62.8
Verhard - 50 km/u   15 60.3 58.5 49.1 60.7
Verhard - 50 km/u   20 58.8 57.0 47.6 59.2
Verhard - 50 km/u   25 57.6 55.7 46.4 58.0
Verhard - 50 km/u   30 56.5 54.7 45.4 56.9
Verhard - 50 km/u   35 55.6 53.7 44.4 56.0
Verhard - 50 km/u   40 54.7 52.8 43.5 55.1
Verhard - 50 km/u   45 53.7 51.9 42.5 54.1
Verhard - 50 km/u   50 52.9 51.0 41.7 53.3
Verhard - 50 km/u   60 51.5 49.6 40.3 51.9
Verhard - 50 km/u   70 50.3 48.5 39.1 50.7
Verhard - 50 km/u   80 49.4 47.5 38.2 49.8
Verhard - 50 km/u   90 48.6 46.8 37.4 49.0
Verhard - 50 km/u   100 47.9 46.1 36.7 48.3
Verhard - 50 km/u   120 46.9 45.0 35.7 47.3
Verhard - 50 km/u   140 46.0 44.2 34.9 46.4
Verhard - 50 km/u   160 45.3 43.5 34.2 45.7
Verhard - 50 km/u   180 44.7 42.9 33.5 45.1
Verhard - 50 km/u   200 44.1 42.3 33.0 44.5
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Verharde trambedding - tramsnelheid 70 km/u

Variant Afstand Lday Levening Lnight Lden
Verhard - 70 km/u   5 68.2 66.4 57.0 68.6
Verhard - 70 km/u   10 64.9 63.1 53.8 65.3
Verhard - 70 km/u   15 62.9 61.0 51.7 63.3
Verhard - 70 km/u   20 61.4 59.5 50.2 61.8
Verhard - 70 km/u   25 60.2 58.3 49.0 60.6
Verhard - 70 km/u   30 59.1 57.3 48.0 59.5
Verhard - 70 km/u   35 58.2 56.4 47.0 58.6
Verhard - 70 km/u   40 57.3 55.4 46.1 57.7
Verhard - 70 km/u   45 56.4 54.5 45.2 56.8
Verhard - 70 km/u   50 55.5 53.7 44.4 55.9
Verhard - 70 km/u   60 54.1 52.3 43.0 54.5
Verhard - 70 km/u   70 53.0 51.1 41.8 53.4
Verhard - 70 km/u   80 52.1 50.2 40.9 52.5
Verhard - 70 km/u   90 51.3 49.4 40.1 51.7
Verhard - 70 km/u   100 50.6 48.7 39.4 51.0
Verhard - 70 km/u   120 49.5 47.6 38.3 49.9
Verhard - 70 km/u   140 48.7 46.8 37.5 49.1
Verhard - 70 km/u   160 48.0 46.1 36.8 48.4
Verhard - 70 km/u   180 47.3 45.4 36.1 47.7
Verhard - 70 km/u   200 46.7 44.9 35.5 47.1
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Verharde trambedding - tramsnelheid 90 km/u

Variant Afstand Lday Levening Lnight Lden
Verhard - 90 km/u   5 70.3 68.4 59.1 70.7
Verhard - 90 km/u   10 67.0 65.2 55.8 67.4
Verhard - 90 km/u   15 65.0 63.1 53.8 65.4
Verhard - 90 km/u   20 63.5 61.6 52.3 63.9
Verhard - 90 km/u   25 62.3 60.5 51.1 62.7
Verhard - 90 km/u   30 61.3 59.5 50.1 61.7
Verhard - 90 km/u   35 60.4 58.5 49.2 60.8
Verhard - 90 km/u   40 59.5 57.6 48.3 59.9
Verhard - 90 km/u   45 58.6 56.7 47.4 59.0
Verhard - 90 km/u   50 57.7 55.9 46.6 58.1
Verhard - 90 km/u   60 56.3 54.5 45.2 56.7
Verhard - 90 km/u   70 55.2 53.4 44.0 55.6
Verhard - 90 km/u   80 54.3 52.4 43.1 54.7
Verhard - 90 km/u   90 53.5 51.6 42.3 53.9
Verhard - 90 km/u   100 52.8 50.9 41.6 53.2
Verhard - 90 km/u   120 51.7 49.8 40.5 52.1
Verhard - 90 km/u   140 50.8 49.0 39.7 51.2
Verhard - 90 km/u   160 50.1 48.3 38.9 50.5
Verhard - 90 km/u   180 49.4 47.6 38.3 49.9
Verhard - 90 km/u   200 48.8 47.0 37.7 49.3
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Onverharde trambedding - tramsnelheid 15 km/u

Variant Afstand Lday Levening Lnight Lden
Onverhard - 15 km/u 5 52.3 50.4 41.1 52.7
Onverhard - 15 km/u 10 49.8 47.9 38.6 50.2
Onverhard - 15 km/u 15 47.7 45.8 36.5 48.1
Onverhard - 15 km/u 20 46.0 44.2 34.8 46.4
Onverhard - 15 km/u 25 44.7 42.8 33.5 45.1
Onverhard - 15 km/u 30 43.5 41.6 32.3 43.9
Onverhard - 15 km/u 35 42.4 40.6 31.3 42.8
Onverhard - 15 km/u 40 41.4 39.6 30.2 41.8
Onverhard - 15 km/u 45 40.4 38.5 29.2 40.8
Onverhard - 15 km/u 50 39.5 37.6 28.3 39.9
Onverhard - 15 km/u 60 37.9 36.1 26.7 38.3
Onverhard - 15 km/u 70 36.7 34.8 25.5 37.1
Onverhard - 15 km/u 80 35.7 33.8 24.5 36.1
Onverhard - 15 km/u 90 34.8 33.0 23.6 35.2
Onverhard - 15 km/u 100 34.1 32.2 22.9 34.5
Onverhard - 15 km/u 120 32.9 31.1 21.7 33.3
Onverhard - 15 km/u 140 32.1 30.2 20.9 32.5
Onverhard - 15 km/u 160 31.3 29.5 20.1 31.7
Onverhard - 15 km/u 180 30.7 28.8 19.5 31.1
Onverhard - 15 km/u 200 30.1 28.2 18.9 30.5
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Onverharde trambedding - tramsnelheid 30 km/u

Variant Afstand Lday Levening Lnight Lden
Onverhard - 30 km/u 5 56.4 54.5 45.2 56.8
Onverhard - 30 km/u 10 54.0 52.1 42.8 54.4
Onverhard - 30 km/u 15 52.0 50.1 40.8 52.4
Onverhard - 30 km/u 20 50.4 48.6 39.2 50.8
Onverhard - 30 km/u 25 49.1 47.3 38.0 49.5
Onverhard - 30 km/u 30 48.0 46.2 36.9 48.4
Onverhard - 30 km/u 35 47.0 45.2 35.9 47.5
Onverhard - 30 km/u 40 46.1 44.2 34.9 46.5
Onverhard - 30 km/u 45 45.1 43.2 33.9 45.5
Onverhard - 30 km/u 50 44.2 42.3 33.0 44.6
Onverhard - 30 km/u 60 42.7 40.9 31.5 43.1
Onverhard - 30 km/u 70 41.5 39.7 30.3 41.9
Onverhard - 30 km/u 80 40.5 38.7 29.3 40.9
Onverhard - 30 km/u 90 39.7 37.8 28.5 40.1
Onverhard - 30 km/u 100 39.0 37.1 27.8 39.4
Onverhard - 30 km/u 120 37.8 35.9 26.6 38.2
Onverhard - 30 km/u 140 36.9 35.0 25.7 37.3
Onverhard - 30 km/u 160 36.1 34.3 25.0 36.6
Onverhard - 30 km/u 180 35.5 33.6 24.3 35.9
Onverhard - 30 km/u 200 34.9 33.0 23.7 35.3
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Onverharde trambedding - tramsnelheid 50 km/u

Variant Afstand Lday Levening Lnight Lden
Onverhard - 50 km/u 5 60.4 58.6 49.2 60.8
Onverhard - 50 km/u 10 58.1 56.3 46.9 58.5
Onverhard - 50 km/u 15 56.2 54.3 45.0 56.6
Onverhard - 50 km/u 20 54.7 52.9 43.5 55.1
Onverhard - 50 km/u 25 53.5 51.6 42.3 53.9
Onverhard - 50 km/u 30 52.4 50.6 41.3 52.8
Onverhard - 50 km/u 35 51.5 49.6 40.3 51.9
Onverhard - 50 km/u 40 50.6 48.7 39.4 51.0
Onverhard - 50 km/u 45 49.6 47.8 38.4 50.0
Onverhard - 50 km/u 50 48.8 46.9 37.6 49.2
Onverhard - 50 km/u 60 47.3 45.5 36.1 47.7
Onverhard - 50 km/u 70 46.1 44.3 35.0 46.6
Onverhard - 50 km/u 80 45.2 43.3 34.0 45.6
Onverhard - 50 km/u 90 44.3 42.5 33.1 44.7
Onverhard - 50 km/u 100 43.6 41.7 32.4 44.0
Onverhard - 50 km/u 120 42.4 40.6 31.2 42.8
Onverhard - 50 km/u 140 41.5 39.7 30.3 41.9
Onverhard - 50 km/u 160 40.8 38.9 29.6 41.2
Onverhard - 50 km/u 180 40.1 38.2 28.9 40.5
Onverhard - 50 km/u 200 39.4 37.6 28.2 39.8
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Onverharde trambedding - tramsnelheid 70 km/u

Variant Afstand Lday Levening Lnight Lden
Onverhard - 70 km/u 5 63.5 61.6 52.3 63.9
Onverhard - 70 km/u 10 61.2 59.4 50.0 61.6
Onverhard - 70 km/u 15 59.4 57.5 48.2 59.8
Onverhard - 70 km/u 20 57.9 56.0 46.7 58.3
Onverhard - 70 km/u 25 56.7 54.9 45.5 57.1
Onverhard - 70 km/u 30 55.7 53.8 44.5 56.1
Onverhard - 70 km/u 35 54.8 52.9 43.6 55.2
Onverhard - 70 km/u 40 53.9 52.0 42.7 54.3
Onverhard - 70 km/u 45 53.0 51.1 41.8 53.4
Onverhard - 70 km/u 50 52.1 50.2 40.9 52.5
Onverhard - 70 km/u 60 50.7 48.8 39.5 51.1
Onverhard - 70 km/u 70 49.5 47.6 38.3 49.9
Onverhard - 70 km/u 80 48.5 46.7 37.3 48.9
Onverhard - 70 km/u 90 47.7 45.8 36.5 48.1
Onverhard - 70 km/u 100 47.0 45.1 35.8 47.4
Onverhard - 70 km/u 120 45.8 43.9 34.6 46.2
Onverhard - 70 km/u 140 44.9 43.0 33.7 45.3
Onverhard - 70 km/u 160 44.1 42.2 32.9 44.5
Onverhard - 70 km/u 180 43.4 41.5 32.2 43.8
Onverhard - 70 km/u 200 42.7 40.9 31.5 43.1
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Onverharde trambedding - tramsnelheid 90 km/u

Variant Afstand Lday Levening Lnight Lden
Onverhard - 90 km/u 5 66.0 64.1 54.8 66.4
Onverhard - 90 km/u 10 63.7 61.9 52.5 64.1
Onverhard - 90 km/u 15 61.9 60.0 50.7 62.3
Onverhard - 90 km/u 20 60.4 58.6 49.3 60.8
Onverhard - 90 km/u 25 59.3 57.4 48.1 59.7
Onverhard - 90 km/u 30 58.3 56.4 47.1 58.7
Onverhard - 90 km/u 35 57.4 55.5 46.2 57.8
Onverhard - 90 km/u 40 56.5 54.6 45.3 56.9
Onverhard - 90 km/u 45 55.6 53.7 44.4 56.0
Onverhard - 90 km/u 50 54.7 52.8 43.5 55.1
Onverhard - 90 km/u 60 53.3 51.4 42.1 53.7
Onverhard - 90 km/u 70 52.1 50.3 40.9 52.5
Onverhard - 90 km/u 80 51.1 49.3 40.0 51.6
Onverhard - 90 km/u 90 50.3 48.5 39.1 50.7
Onverhard - 90 km/u 100 49.6 47.7 38.4 50.0
Onverhard - 90 km/u 120 48.4 46.5 37.2 48.8
Onverhard - 90 km/u 140 47.5 45.6 36.3 47.9
Onverhard - 90 km/u 160 46.7 44.8 35.5 47.1
Onverhard - 90 km/u 180 45.9 44.1 34.8 46.3
Onverhard - 90 km/u 200 45.3 43.4 34.1 45.7
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Variant Afstand Lday Levening Lnight Lden
Onverhard - 15 km/u 5 52.3 50.4 41.1 52.7
Onverhard - 15 km/u 10 49.8 47.9 38.6 50.2
Onverhard - 15 km/u 15 47.7 45.8 36.5 48.1
Onverhard - 15 km/u 20 46.0 44.2 34.8 46.4
Onverhard - 15 km/u 25 44.7 42.8 33.5 45.1
Onverhard - 15 km/u 30 43.5 41.6 32.3 43.9
Onverhard - 15 km/u 35 42.4 40.6 31.3 42.8
Onverhard - 15 km/u 40 41.4 39.6 30.2 41.8
Onverhard - 15 km/u 45 40.4 38.5 29.2 40.8
Onverhard - 15 km/u 50 39.5 37.6 28.3 39.9
Onverhard - 15 km/u 60 37.9 36.1 26.7 38.3
Onverhard - 15 km/u 70 36.7 34.8 25.5 37.1
Onverhard - 15 km/u 80 35.7 33.8 24.5 36.1
Onverhard - 15 km/u 90 34.8 33.0 23.6 35.2
Onverhard - 15 km/u 100 34.1 32.2 22.9 34.5
Onverhard - 15 km/u 120 32.9 31.1 21.7 33.3
Onverhard - 15 km/u 140 32.1 30.2 20.9 32.5
Onverhard - 15 km/u 160 31.3 29.5 20.1 31.7
Onverhard - 15 km/u 180 30.7 28.8 19.5 31.1
Onverhard - 15 km/u 200 30.1 28.2 18.9 30.5
Onverhard - 30 km/u 5 56.4 54.5 45.2 56.8
Onverhard - 30 km/u 10 54.0 52.1 42.8 54.4
Onverhard - 30 km/u 15 52.0 50.1 40.8 52.4
Onverhard - 30 km/u 20 50.4 48.6 39.2 50.8
Onverhard - 30 km/u 25 49.1 47.3 38.0 49.5
Onverhard - 30 km/u 30 48.0 46.2 36.9 48.4
Onverhard - 30 km/u 35 47.0 45.2 35.9 47.5
Onverhard - 30 km/u 40 46.1 44.2 34.9 46.5
Onverhard - 30 km/u 45 45.1 43.2 33.9 45.5
Onverhard - 30 km/u 50 44.2 42.3 33.0 44.6
Onverhard - 30 km/u 60 42.7 40.9 31.5 43.1
Onverhard - 30 km/u 70 41.5 39.7 30.3 41.9
Onverhard - 30 km/u 80 40.5 38.7 29.3 40.9
Onverhard - 30 km/u 90 39.7 37.8 28.5 40.1
Onverhard - 30 km/u 100 39.0 37.1 27.8 39.4
Onverhard - 30 km/u 120 37.8 35.9 26.6 38.2
Onverhard - 30 km/u 140 36.9 35.0 25.7 37.3
Onverhard - 30 km/u 160 36.1 34.3 25.0 36.6
Onverhard - 30 km/u 180 35.5 33.6 24.3 35.9
Onverhard - 30 km/u 200 34.9 33.0 23.7 35.3
Onverhard - 50 km/u 5 60.4 58.6 49.2 60.8
Onverhard - 50 km/u 10 58.1 56.3 46.9 58.5
Onverhard - 50 km/u 15 56.2 54.3 45.0 56.6
Onverhard - 50 km/u 20 54.7 52.9 43.5 55.1
Onverhard - 50 km/u 25 53.5 51.6 42.3 53.9
Onverhard - 50 km/u 30 52.4 50.6 41.3 52.8
Onverhard - 50 km/u 35 51.5 49.6 40.3 51.9
Onverhard - 50 km/u 40 50.6 48.7 39.4 51.0
Onverhard - 50 km/u 45 49.6 47.8 38.4 50.0
Onverhard - 50 km/u 50 48.8 46.9 37.6 49.2
Onverhard - 50 km/u 60 47.3 45.5 36.1 47.7
Onverhard - 50 km/u 70 46.1 44.3 35.0 46.6
Onverhard - 50 km/u 80 45.2 43.3 34.0 45.6
Onverhard - 50 km/u 90 44.3 42.5 33.1 44.7
Onverhard - 50 km/u 100 43.6 41.7 32.4 44.0



Onverhard - 50 km/u 120 42.4 40.6 31.2 42.8
Onverhard - 50 km/u 140 41.5 39.7 30.3 41.9
Onverhard - 50 km/u 160 40.8 38.9 29.6 41.2
Onverhard - 50 km/u 180 40.1 38.2 28.9 40.5
Onverhard - 50 km/u 200 39.4 37.6 28.2 39.8
Onverhard - 70 km/u 5 63.5 61.6 52.3 63.9
Onverhard - 70 km/u 10 61.2 59.4 50.0 61.6
Onverhard - 70 km/u 15 59.4 57.5 48.2 59.8
Onverhard - 70 km/u 20 57.9 56.0 46.7 58.3
Onverhard - 70 km/u 25 56.7 54.9 45.5 57.1
Onverhard - 70 km/u 30 55.7 53.8 44.5 56.1
Onverhard - 70 km/u 35 54.8 52.9 43.6 55.2
Onverhard - 70 km/u 40 53.9 52.0 42.7 54.3
Onverhard - 70 km/u 45 53.0 51.1 41.8 53.4
Onverhard - 70 km/u 50 52.1 50.2 40.9 52.5
Onverhard - 70 km/u 60 50.7 48.8 39.5 51.1
Onverhard - 70 km/u 70 49.5 47.6 38.3 49.9
Onverhard - 70 km/u 80 48.5 46.7 37.3 48.9
Onverhard - 70 km/u 90 47.7 45.8 36.5 48.1
Onverhard - 70 km/u 100 47.0 45.1 35.8 47.4
Onverhard - 70 km/u 120 45.8 43.9 34.6 46.2
Onverhard - 70 km/u 140 44.9 43.0 33.7 45.3
Onverhard - 70 km/u 160 44.1 42.2 32.9 44.5
Onverhard - 70 km/u 180 43.4 41.5 32.2 43.8
Onverhard - 70 km/u 200 42.7 40.9 31.5 43.1
Onverhard - 90 km/u 5 66.0 64.1 54.8 66.4
Onverhard - 90 km/u 10 63.7 61.9 52.5 64.1
Onverhard - 90 km/u 15 61.9 60.0 50.7 62.3
Onverhard - 90 km/u 20 60.4 58.6 49.3 60.8
Onverhard - 90 km/u 25 59.3 57.4 48.1 59.7
Onverhard - 90 km/u 30 58.3 56.4 47.1 58.7
Onverhard - 90 km/u 35 57.4 55.5 46.2 57.8
Onverhard - 90 km/u 40 56.5 54.6 45.3 56.9
Onverhard - 90 km/u 45 55.6 53.7 44.4 56.0
Onverhard - 90 km/u 50 54.7 52.8 43.5 55.1
Onverhard - 90 km/u 60 53.3 51.4 42.1 53.7
Onverhard - 90 km/u 70 52.1 50.3 40.9 52.5
Onverhard - 90 km/u 80 51.1 49.3 40.0 51.6
Onverhard - 90 km/u 90 50.3 48.5 39.1 50.7
Onverhard - 90 km/u 100 49.6 47.7 38.4 50.0
Onverhard - 90 km/u 120 48.4 46.5 37.2 48.8
Onverhard - 90 km/u 140 47.5 45.6 36.3 47.9
Onverhard - 90 km/u 160 46.7 44.8 35.5 47.1
Onverhard - 90 km/u 180 45.9 44.1 34.8 46.3
Onverhard - 90 km/u 200 45.3 43.4 34.1 45.7
Verhard - 15 km/u   5 59.6 57.7 48.4 60.0
Verhard - 15 km/u   10 56.1 54.2 44.9 56.5
Verhard - 15 km/u   15 53.9 52.0 42.7 54.3
Verhard - 15 km/u   20 52.3 50.4 41.1 52.7
Verhard - 15 km/u   25 51.0 49.2 39.8 51.4
Verhard - 15 km/u   30 49.9 48.1 38.7 50.3
Verhard - 15 km/u   35 48.9 47.1 37.7 49.3
Verhard - 15 km/u   40 47.9 46.1 36.8 48.3
Verhard - 15 km/u   45 47.0 45.1 35.8 47.4
Verhard - 15 km/u   50 46.1 44.3 34.9 46.5
Verhard - 15 km/u   60 44.7 42.8 33.5 45.1



Verhard - 15 km/u   70 43.5 41.7 32.3 43.9
Verhard - 15 km/u   80 42.6 40.7 31.4 43.0
Verhard - 15 km/u   90 41.8 40.0 30.6 42.2
Verhard - 15 km/u   100 41.1 39.3 30.0 41.6
Verhard - 15 km/u   120 40.1 38.2 28.9 40.5
Verhard - 15 km/u   140 39.3 37.5 28.1 39.7
Verhard - 15 km/u   160 38.7 36.8 27.5 39.1
Verhard - 15 km/u   180 38.1 36.2 26.9 38.5
Verhard - 15 km/u   200 37.6 35.7 26.4 38.0
Verhard - 30 km/u   5 62.7 60.9 51.5 63.1
Verhard - 30 km/u   10 59.3 57.4 48.1 59.7
Verhard - 30 km/u   15 57.1 55.3 45.9 57.5
Verhard - 30 km/u   20 55.6 53.7 44.4 56.0
Verhard - 30 km/u   25 54.3 52.5 43.1 54.7
Verhard - 30 km/u   30 53.2 51.4 42.1 53.7
Verhard - 30 km/u   35 52.3 50.4 41.1 52.7
Verhard - 30 km/u   40 51.3 49.5 40.1 51.7
Verhard - 30 km/u   45 50.4 48.5 39.2 50.8
Verhard - 30 km/u   50 49.5 47.6 38.3 49.9
Verhard - 30 km/u   60 48.1 46.2 36.9 48.5
Verhard - 30 km/u   70 46.9 45.1 35.7 47.3
Verhard - 30 km/u   80 46.0 44.1 34.8 46.4
Verhard - 30 km/u   90 45.2 43.4 34.0 45.6
Verhard - 30 km/u   100 44.5 42.7 33.4 45.0
Verhard - 30 km/u   120 43.5 41.6 32.3 43.9
Verhard - 30 km/u   140 42.7 40.8 31.5 43.1
Verhard - 30 km/u   160 42.0 40.2 30.8 42.4
Verhard - 30 km/u   180 41.4 39.6 30.2 41.8
Verhard - 30 km/u   200 40.9 39.0 29.7 41.3
Verhard - 50 km/u   5 65.8 63.9 54.6 66.2
Verhard - 50 km/u   10 62.4 60.6 51.3 62.8
Verhard - 50 km/u   15 60.3 58.5 49.1 60.7
Verhard - 50 km/u   20 58.8 57.0 47.6 59.2
Verhard - 50 km/u   25 57.6 55.7 46.4 58.0
Verhard - 50 km/u   30 56.5 54.7 45.4 56.9
Verhard - 50 km/u   35 55.6 53.7 44.4 56.0
Verhard - 50 km/u   40 54.7 52.8 43.5 55.1
Verhard - 50 km/u   45 53.7 51.9 42.5 54.1
Verhard - 50 km/u   50 52.9 51.0 41.7 53.3
Verhard - 50 km/u   60 51.5 49.6 40.3 51.9
Verhard - 50 km/u   70 50.3 48.5 39.1 50.7
Verhard - 50 km/u   80 49.4 47.5 38.2 49.8
Verhard - 50 km/u   90 48.6 46.8 37.4 49.0
Verhard - 50 km/u   100 47.9 46.1 36.7 48.3
Verhard - 50 km/u   120 46.9 45.0 35.7 47.3
Verhard - 50 km/u   140 46.0 44.2 34.9 46.4
Verhard - 50 km/u   160 45.3 43.5 34.2 45.7
Verhard - 50 km/u   180 44.7 42.9 33.5 45.1
Verhard - 50 km/u   200 44.1 42.3 33.0 44.5
Verhard - 70 km/u   5 68.2 66.4 57.0 68.6
Verhard - 70 km/u   10 64.9 63.1 53.8 65.3
Verhard - 70 km/u   15 62.9 61.0 51.7 63.3
Verhard - 70 km/u   20 61.4 59.5 50.2 61.8
Verhard - 70 km/u   25 60.2 58.3 49.0 60.6
Verhard - 70 km/u   30 59.1 57.3 48.0 59.5
Verhard - 70 km/u   35 58.2 56.4 47.0 58.6



Verhard - 70 km/u   40 57.3 55.4 46.1 57.7
Verhard - 70 km/u   45 56.4 54.5 45.2 56.8
Verhard - 70 km/u   50 55.5 53.7 44.4 55.9
Verhard - 70 km/u   60 54.1 52.3 43.0 54.5
Verhard - 70 km/u   70 53.0 51.1 41.8 53.4
Verhard - 70 km/u   80 52.1 50.2 40.9 52.5
Verhard - 70 km/u   90 51.3 49.4 40.1 51.7
Verhard - 70 km/u   100 50.6 48.7 39.4 51.0
Verhard - 70 km/u   120 49.5 47.6 38.3 49.9
Verhard - 70 km/u   140 48.7 46.8 37.5 49.1
Verhard - 70 km/u   160 48.0 46.1 36.8 48.4
Verhard - 70 km/u   180 47.3 45.4 36.1 47.7
Verhard - 70 km/u   200 46.7 44.9 35.5 47.1
Verhard - 90 km/u   5 70.3 68.4 59.1 70.7
Verhard - 90 km/u   10 67.0 65.2 55.8 67.4
Verhard - 90 km/u   15 65.0 63.1 53.8 65.4
Verhard - 90 km/u   20 63.5 61.6 52.3 63.9
Verhard - 90 km/u   25 62.3 60.5 51.1 62.7
Verhard - 90 km/u   30 61.3 59.5 50.1 61.7
Verhard - 90 km/u   35 60.4 58.5 49.2 60.8
Verhard - 90 km/u   40 59.5 57.6 48.3 59.9
Verhard - 90 km/u   45 58.6 56.7 47.4 59.0
Verhard - 90 km/u   50 57.7 55.9 46.6 58.1
Verhard - 90 km/u   60 56.3 54.5 45.2 56.7
Verhard - 90 km/u   70 55.2 53.4 44.0 55.6
Verhard - 90 km/u   80 54.3 52.4 43.1 54.7
Verhard - 90 km/u   90 53.5 51.6 42.3 53.9
Verhard - 90 km/u   100 52.8 50.9 41.6 53.2
Verhard - 90 km/u   120 51.7 49.8 40.5 52.1
Verhard - 90 km/u   140 50.8 49.0 39.7 51.2
Verhard - 90 km/u   160 50.1 48.3 38.9 50.5
Verhard - 90 km/u   180 49.4 47.6 38.3 49.9
Verhard - 90 km/u   200 48.8 47.0 37.7 49.3
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Bijlage 19.1 Geluidsklimaat i.f.v. fauna en flora 
  



N

0 1000
Meters Deeltracé A1



N

0 1000
Meters Deeltracé A2



N

0 2000
Meters Deeltracé B1



N

0 2000
Meters Deeltracé B2



N

0 2000
Meters Deeltracé B3



N

0 2000
Meters Deeltracé B4



N

0 2000
Meters Deeltracé B5



N

0 1300
Meters Deeltracé C1



N

0 1300
Meters Deeltracé C2



N

0 1300
Meters Deeltracé C3



N

0 2000
Meters Deeltracé D1



N

0 2000
Meters Deeltracé D2



N

0 1800
Meters Deeltracé D3



N

0 1800
Meters Deeltracé D4



N

0 2500
Meters Deeltracé E1



N

0 2500
Meters Deeltracé E2



N

0 2500
Meters Deeltracé E3



N

0 2500
Meters Deeltracé E4



 
 
 
 
  
 
 

MER Jette  82032504/R/873236/Mech 

rapport - 863 - 23 augustus 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGUREN 



Titel:
Inleiding:

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      
Situering plangebied 4 tramlijnen

2.1
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02 
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

LEGENDA

Provinciegrenzen

Autosnelweg en interregionale weg

Regionale weg

Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Spoorwegen

Kernen

Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen

Gemeentes

Aanduiding tram perceel Jette Tervuren



Titel:
Inleiding:Situering plangebied
P4 Jette - Tervuren

Project:
Plan-MER Tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur: 2.2

LEGENDA

Provinciegrenzen
Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk 
Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/

beschermd landschap/Natura 2000) 
Waterlopen
Gemeentes

BUUR cvba

Blijde Inkomstraat 24 

3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50

F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be

www.buur.be





Titel:
Haltes voor tramlijn Jette-Tervuren:
Haltes van UZ Jette tot Heizel

Project:
Plan-MER Tramlijn Jette-Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      4.1
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

0 1.000
meter

2.500 5.000

UZ Jette

Heizel

Houba

Onysquare

Brandweer

heimbosch StadionModelwijk



deeltracé
weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

Titel:
Haltes voor tramlijn Jette-Tervuren:
Haltes van Heizel tot VTM

Project:
Plan-MER Tramlijn Jette-Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      4.2
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

0 1.000
meter

2.500 5.000

Nieuwelaan

De villegas

Haneveld
Hellebeek Warande

De Tyras
VTM

Esplanade Romeinse 
stwg

Bloemdal
laan

St-Anna
laan

Het Voor
Vinkenlaan

De wand

Eeuwfeest

Wannekouter

Groendal

Streekbaan

Indringingsweg

Mil.Hospitaal

versailles Beizegem

Mariendaal



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

Titel:
Haltes voor tramlijn Jette-Tervuren:
Haltes van VTM tot station Vilvoorde

Project:
Plan-MER Tramlijn Jette-Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      4.3
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

0 1.000
meter

2.500 5.000

Vlierkens

Drie Fonteinen

Ennepetal

Heldenplein

Station Vilvoorde

Belgiëlaan

Minnemolen

Breemput



Station Vilvoorde

0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

Titel:
Haltes voor tramlijn Jette-Tervuren:
Haltes van station Vilvoorde tot Brussels 
Airport

Project:
Plan-MER Tramlijn Jette-Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      4.4
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

0 1.000
meter

2.500 5.000

Diegem Dorp

Da Vinci

Technics
Brussels Airport

Cat Site

Kerklaan

Uplace

E19

Korenberg

Boskantweg

Heirbaan

Stadion
Batavia

Kon.Astridlaan

Post



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

Titel:
Haltes voor tramlijn Jette-Tervuren:
Haltes van Brussels Airport tot Tervuren

Project:
Plan-MER Tramlijn Jette-Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      4.5
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

0 1.000
meter

2.500 5.000

Tervuren

Tramlaan

Sterrebeekstr.

Zeven Tommen

Groenstr.

Vier Huiskens

Ban-Eik

Hippodroom

Heidestr.

Vleminck
laan

Kleine 
Daalstr.

Da Vinci

A 201

Keiberg

Technics

Woluweveld

N2

Woluwelaan

L. Marcelis De Burbure

Kon. Astrid
Kraainem M

UCL

Henneau

Verbr. Dreef

Oppemstr.
Drie Kleuren

Villa DelobarMadoux

Trammuseum

Weggevoerden

Roodebeek M

Marcel Thiry

Vier Armen
Brusselse Stwg.





deeltracé
weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

Titel:
Knelpuntenonderzoek:
Type-secties verbindingsweg

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      5.1a
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

IDEALE SECTIE

6.60

1.360 1.3601.743

0.4

1.750 3 1.750

2.50 2.50 3.30 2.50 2.00 1.803.302.502.001.80

30.80

6.60

1.360 1.3601.743

0.4

1.750 3 1.750

1.00 1.00 3.30 0.50 1.80 1.603.300.501.801.60

BASISSECTIE

23.00

MINIMALE SECTIE

6.200.50 1.00 3.00
0.20

2.653.00
0.20

2.65

19.00

F/V F/V

1.360 1.3601.743

0.4

1.550 3 1.550

Titel:
Knelpuntenonderzoek:

Project:
PlanMER studie tramlijnen Vlaams-Brabant

Opdrachtgever:
De Lijn

Datum:
06/09/2012

Figuur:

BUUR cvba

Blijde Inkomstraat 24

3000 Leuven

T +32 (0) 16 89 85 50

F +32 (0) 16 89 85 49

www.buur.be

info @buur.be

Type-secties verbindingsweg



6.40 3.00 1.80 1.503.001.801.50

19.00

BASISSECTIE

MINIMALE SECTIE

6.40 3.50 1.803.501.80

17.00

1.360 1.3601.743

1.360 1.3601.743

IDEALE SECTIE

6.40 3.303.302.00

25.00

1.360 1.3601.743

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

Titel:
Knelpuntenonderzoek:

Project:
PlanMER studie tramlijnen Vlaams-Brabant

Opdrachtgever:
De Lijn

Datum:
06/09/2012

Figuur:

BUUR cvba

Blijde Inkomstraat 24

3000 Leuven

T +32 (0) 16 89 85 50

F +32 (0) 16 89 85 49

www.buur.be

info @buur.be

Type-secties bebouwde kom 
(dubbele rijrichting)

Titel:
Knelpuntenonderzoek:
Type-secties bebouwde kom (dubbele 
rijrichting)

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      5.1b
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



6.20 3.50

15.00

BASISSECTIE

6.200.501.802.00 3.00 1.80 1.50
0.20

17.00

MINIMALE SECTIE

1.503.80
F/V

1.360 1.3601.743

1.550 3 1.550

1.360 1.3601.743

1.550 3 1.550

IDEALE SECTIE

6.202.00 3.30 2.00
0.50

20.00

1.360 1.3601.743

1.550 3 1.550

2.00 2.00 2.00

Titel:
Knelpuntenonderzoek:

Project:
PlanMER studie tramlijnen Vlaams-Brabant

Opdrachtgever:
De Lijn

Datum:
06/09/2012

Figuur:

BUUR cvba

Blijde Inkomstraat 24

3000 Leuven

T +32 (0) 16 89 85 50

F +32 (0) 16 89 85 49

www.buur.be

info @buur.be

Type-secties bebouwde kom
(enkele rijrichting)

Titel:
Knelpuntenonderzoek:
Type-secties bebouwde kom (enkele rijrichting)

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      5.1c
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



6.20

13.00

1.601.801.801.60

6.20

11.00

2.402.40

BASISSECTIE

MINIMALE SECTIE

F/V F/V

1.360 1.3601.743

1.550 3 1.550

1.360 1.3601.743

1.550 3 1.550

IDEALE SECTIE

6.20

14.40

1.801.801.801.80

1.360 1.3601.743

1.550 3 1.550

0.500.50

Titel:
Knelpuntenonderzoek:

Project:
PlanMER studie tramlijnen Vlaams-Brabant

Opdrachtgever:
De Lijn

Datum:
06/09/2012

Figuur:

BUUR cvba

Blijde Inkomstraat 24

3000 Leuven

T +32 (0) 16 89 85 50

F +32 (0) 16 89 85 49

www.buur.be

info @buur.be

Type-secties bebouwde kom 
(gemengd verkeer)

Titel:
Knelpuntenonderzoek:
Type-secties bebouwde kom (gemengd 
verkeer)

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      5.1d
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



6.200.80 1.00

8.00

6.203.00 2.80

BASISSECTIE

MINIMALE SECTIE

1.360 1.3601.743

1.550 3 1.550

1.360 1.3601.743

1.550 3 1.550

12.00

6.200.80 1.00 3.00 1.00 1.00

13.00

6.203.00 1.80 3.00 1.00 3.00

18.00

BASISSECTIE

MINIMALE SECTIE

1.360 1.3601.743

1.550 3 1.550

1.360 1.3601.743

1.550 3 1.550

Titel:
Knelpuntenonderzoek:

Project:
PlanMER studie tramlijnen Vlaams-Brabant

Opdrachtgever:
De Lijn

Datum:
06/09/2012

Figuur:

BUUR cvba

Blijde Inkomstraat 24

3000 Leuven

T +32 (0) 16 89 85 50

F +32 (0) 16 89 85 49

www.buur.be

info @buur.be

Type-secties open ruimte + fietspad

Titel:
Knelpuntenonderzoek:
Type-secties open ruimte + fietspad

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      5.1e
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be





LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Hoofdtracé alternatieven 
Benaming hoofdalternatief
Indicatieve haltes

T1A

Titel:
Trechteringstudie:
Overzicht onderzochte tracé-alternatieven

Project:
Plan-MER Tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      6.1
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Hoofdtracé alternatieven 
Benaming hoofdalternatief
Indicatieve haltes

T1A

Titel:
Trechteringstudie:
Tracé alternatieven via Wemmel en 
Grimbergen (T1A, T1B) en via Ring (T2)

Project:
Plan-MER tramlijn  Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      6.2.a
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Hoofdtracé alternatieven 
Benaming hoofdalternatief
Indicatieve haltes

T1A

Titel:
Trechteringstudie:
Tracé alternatieven via Strombeek-Bever (T3A, 
T3B) en via Kanaalzone (T4)

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      6.2.b
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Hoofdtracé alternatieven 
Benaming hoofdalternatief
Indicatieve haltes

T1A

Titel:
Trechteringstudie:
Tracé alternatieven via de Woluwelaan (T5A 
en T5B)

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      6.2.c
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Hoofdtracé alternatieven 
Benaming hoofdalternatief
Indicatieve haltes

T1A

Titel:
Trechteringstudie:
Tracé alternatieven via de Luchthavenlaan 
(T6A, T6B)

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      6.2.d
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Hoofdtracé alternatieven 
Benaming hoofdalternatief
Indicatieve haltes

T1A

Titel:
Trechteringstudie:
Tracé alternatieven via de buitenzijde R0 (T7A, 
T7B, T7C)

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      6.2.e
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Hoofdtracé alternatieven 
Benaming hoofdalternatief
Indicatieve haltes

T1A

Titel:
Trechteringstudie:
Tracé alternatieven via de R0 (T8) en via de 
Woluwelaan (T10)

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      6.2.f
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Hoofdtracé alternatieven 
Benaming hoofdalternatief
Indicatieve haltes

T1A

Titel:
Trechteringstudie:
Tracé alternatieven via UCL (T9A, T9B)

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      6.2.g
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Hoofdtracé alternatieven 
Benaming hoofdalternatief
Indicatieve haltes

T1A

Titel:
Trechteringstudie:
Tracé alternatieven via lijn 39 (T11A) en via 
lijn 44 (T11B)

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      6.2.h
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Weerhouden tracé-alternatieven 
Benaming weerhouden tracé-alternatief
Niet weerhouden tracé-alternatieven
Benaming niet weerhouden tracé-alternatief
Indicatieve haltes

T1A

T1A

Titel:
Trechteringstudie:
Weerhouden tracé-alternatieven na de 
trechteringstudie

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      6.3
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Weerhouden tracé-alternatieven en varianten
Niet weerhouden tracé-alternatieven en varianten
Zoekzone verschillende variant mogelijkheden

Titel:
Trechteringstudie:
Afbakening ruime zoekzone volgens mogelijke 
varianten op de weerhouden tracé-alterna-
tieven
Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:      6.4
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



Titel:
Knelpuntenonderzoek:
overzicht onderzochte tracé-varianten

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur: 6.5

LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/

beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Weerhouden tracé-varianten

           BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



Titel:
Knelpuntenonderzoek:
Weerhouden tracé-varianten

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur: 6.6

LEGENDA

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Weerhouden tracé-varianten
Niet weerhouden tracé-varianten

           BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



LEGENDA

Weerhouden tracévariant op bestaande infrastructuur
Weerhouden tracévariant op mogelijk te verbreden 
infrastructuur
Zoekzone verschillende tracévarianten
Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes

Titel::
Kennisgevingsnota:
Afbakening plan-MER zoekzone op basis van 
de weerhouden tracévarianten

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur: 6.7
         BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02
3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



6.8.a 6.8.b

6.8.e

6.8.c

6.8.d

LEGENDA
Weerhouden tracévariant op bestaande infrastructuur
Weerhouden tracévariant op mogelijk te verbreden 
infrastructuur
Zoekzone verschillende tracévarianten
Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd 
landschap/Natura 2000) 
Waterlopen
Gemeentes
Niet weerhouden tramtracé varianten uit trechtering en 
knelpuntenonderzoek
Aanduiding frames mesoschaal
Code Knelpunten onderzoekBL8

Titel:
Knelpuntenonderzoek:
Overzicht deelkaarten
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
6.8

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



Titel:
Knelpuntenonderzoek:
Deelkaart Jette-Wemmel-Grimbergen

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur: 6.8.a
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50

F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be

www.buur.be

LEGENDA

Weerhouden tracévariant op mogelijk te verbreden infrastructuur
Zoekzone verschillende tracévarianten
Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Niet weerhouden tramtracé varianten uit trechtering en knelpun-
tenonderzoek
Weerhouden tramtracé varianten 
Code Knelpunten onderzoekME1



Titel:
Knelpuntenonderzoek:
Deelkaart Vilvoorde-Machelen

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur: 6.8.b
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50

F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be

www.buur.be

LEGENDA

Weerhouden tracévariant op mogelijk te verbreden infrastructuur
Zoekzone verschillende tracévarianten
Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Niet weerhouden tramtracé varianten uit trechtering en knelpun-
tenonderzoek
Weerhouden tramtracé varianten 
Code Knelpunten onderzoekME1



Titel:
Knelpuntenonderzoek:
Deelkaart Steenokkerzeel-Zaventem

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur: 6.8.c
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50

F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be

www.buur.be

LEGENDA

Weerhouden tracévariant op mogelijk te verbreden infrastructuur
Zoekzone verschillende tracévarianten
Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Niet weerhouden tramtracé varianten uit trechtering en knelpun-
tenonderzoek
Weerhouden tramtracé varianten 
Code Knelpunten onderzoekME1



Titel:
Knelpuntenonderzoek:
Deelkaart Wezembeek-Oppem-Tervuren

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50

F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be

www.buur.be

Figuur: 6.8.d

LEGENDA

Weerhouden tracévariant op mogelijk te verbreden infrastructuur
Zoekzone verschillende tracévarianten
Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Niet weerhouden tramtracé varianten uit trechtering en knelpun-
tenonderzoek
Weerhouden tramtracé varianten 
Code Knelpunten onderzoekME1



Titel:
Knelpuntenonderzoek:
Deelkaart Sint-Lambrechts-Woluwe -
Sint-Pieters-Woluwe

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur: 6.8.e
BUUR cvba

Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven

T +32(0)16 89 85 50

F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be

www.buur.be

LEGENDA

Weerhouden tracévariant op mogelijk te verbreden infrastructuur
Zoekzone verschillende tracévarianten
Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes
Niet weerhouden tramtracé varianten uit trechtering en knelpun-
tenonderzoek
Weerhouden tramtracé varianten 
Code Knelpunten onderzoekME1



LEGENDA
Weerhouden tracévariant op bestaande infrastructuur
Weerhouden tracévariant op mogelijk te verbreden
infrastructuur
Zoekzone verschillende tracévarianten
Autosnelweg en interregionale weg

Regionale weg

Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorweg

Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/ Natura
2000)

Waterlopen

Gemeentes

Brussel

Vilvoorde

Steenokkerzeel

Wemmel

Grimbergen

Tervuren

Wezembeek-Oppem

Kraainem

Zaventem

Machelen

Sint-Pieters-Woluwe

Sint-Lambrechts-Woluwe

Jette

Ouderghem

R0

R0

R0

E40

E40

A12

A201

R22

R22

E19

R22

A201

UZ JETTE

BRUSSELS AIRPORT

HEIZEL

Zeekanaal

Br
us

se
l

N

Titel:
Knelpuntenonderzoek:

Project:
Tramlijn Jette-Tervuren

Opdrachtgever:
De Lijn

Afbakening plan-MER zoekzone op basis van

Datum:
06/09/2012

Figuur:

BUUR cvba

Blijde Inkomstraat 24

3000 Leuven

T +32 (0) 16 89 85 50

F +32 (0) 16 89 85 49

www.buur.be

info @buur.be 0 1.000 2.500 5.000
Meters

Sc
he

ld
e

-

de weerhouden tracévarianten

Titel:
Kennisgevingsnota:
Uitbreiding plan-MER zoekzone op basis van 
inspraakreacties
 
Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

LEGENDA
Weerhouden tracévariant buiten planMER zoekzone
Weerhouden tracévariant op bestaande infrastructuur
Weerhouden tracévariant op mogelijk te verbreden 
infrastructuur
Zoekzone verschillende tracévarianten
Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg
Gewestgrens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landschap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes

Figuur:
6.9

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Selectie van te weerhouden 
tracé-componenten 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
6.10

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

0

1.00
0

2.50
0
meter

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

weerhouden tracé-
component

niet weerhouden 
varianten

vaste halte
mogelijke halte



Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Opbouw tracé-alternatieven en varianten
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
6.11

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

0

1.00
0

2.50
0
meter

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte





A2

A1 a

b

UZ JETTE

HEIZEL

VTM

B1

B2
B3

C4

B4

B5
af

b

c
d

l

k

n

m

e

C2
C1a

b

k
l

STATION VILVOORDE

D1

D3

D4

D2

d

m

n

p

q

r
s

o

g

h

a
b/e

c/f

BRUSSELS AIRPORT

E1
E2

E3

E4

a

z

d
e

b

y

c

TERVUREN

C3

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht  deeltracés 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.1

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht tracé-alternatieven deelruimte A
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.2a

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN JETTE - TERVUREN  RICHTLIJNENVERGADERING 07.02.2013

A: UZ JETTE HEIZEL

A

A2

A1 a

b

UZ JETTE

HEIZEL

A1 VIA ROMEINSE STEENWEG

A2 VIA DIKKE BEUKENLAAN



Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deelruimte B
 
Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.2b

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN JETTE - TERVUREN  RICHTLIJNENVERGADERING 07.02.2013

B: HEIZEL VTM

HEIZEL

VTM

B1

B2

B3

B4

B5a

b

c

d

l

k

n

m

e
f

B1 VIA A12 EN BEEKVALLEI

B2 VIA ROMEINSE STEENWEG EN SINT-
ANNALAAN

B3 VIA DE WAND EN WARANDELAAN

B4 VIA DE WAND EN INDRINGINGSWEG

B5 VIA DE WAND, VERSAILLESLAAN EN 
BRUYNSTRAAT



Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deelruimte C
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.2c

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

C1 VIA MEDIALAAN EN DOMEIN DRIE 
FONTEINTEN

C2 VIA BELGIËLAAN EN DOMEIN DRIE 
FONTEINTEN

C3 VIA ALBERT I LAAN EN RUBENSSTRAAT

C4 VIA TANGEBEEKVALLEI EN 
RUBENSSTRAAT

TRAMLIJN JETTE - TERVUREN  RICHTLIJNENVERGADERING 07.02.2013

C: VTM STATION VILVOORDE

C3

C4

C2

C1a
b

kl

VTM

STATION VILVOORDE



Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deelruimte D
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.2d

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

D1 VIA WOLUWELAAN EN DA VINCI

D2 VIA WOLUWELAAN EN KORENBERG

D3 VIA LUCHTHAVENLAAN EN E19
D4 VIA LUCHTHAVENLAAN EN BRUCARGO

TRAMLIJN JETTE - TERVUREN  RICHTLIJNENVERGADERING 07.02.2013

D:STATION VILVOORDE 
AIRPORT

D1

D3

D4

D2

d

m

n

p

q

r
so

g

h

a
b/e

c/f

STATION VILVOORDE

BRUSSELS AIRPORT



TRAMLIJN JETTE - TERVUREN  RICHTLIJNENVERGADERING 07.02.2013

E: AIRPORT TERVUREN

E1

E2

E3

E4

a

d
e

o

p

q

r
s

b
c

BRUSSELS AIRPORT

TERVUREN

z
y

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deelruimte E
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.2e

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

E1 VIA OUDE SPOORBEDDING EN 
STERREBEEK

E2 VIA KEIBERG EN STERREBEEK

E3 VIA WOLUWELAAN EN UCL

E4 VIA WOLUWELAAN EN TERVURENLAAN



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé A1
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.3

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                    
                                           

P4

A1 

via Romeinse Steenweg en Houba de Strooperlaan

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

A1 VIA ROMEINSE STEENWEG

0 1.000
meter

2.500 5.000

UZ J

H

H
O

B

 

a
b

UZ JETTE - HEIZEL     A1 VIA ROMEINSE STEENWEG

3,09 km
7,8 minuten
6 haltes



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé A2
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.4

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

A2 VIA DIKKE BEUKENLAAN

0 1.000
meter

2.500 5.000

SM

 

UZ J

H

H

B

c
d

UZ JETTE - HEIZEL     A2 VIA  DIKKE BEUKENLAAN

3,34 km
8,6 minuten
6 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                   
                                            

P4

A2

via Dikke Beuklaan



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé B1
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.5

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

B1 VIA A12 EN BEEKVALLEI

0 1.000
meter

2.500 5.000

N

D  

H

H W

D  T
VTM

a

k

l

m

n

f

gf

o

q
p

s
r

HEIZEL - VTM     B1 VIA A12 EN BEEKVALLEI

6,21 km
12,3 minuten
7 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                    
                                           

P4

B1

via A12 en beekvallei



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé B2
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.6

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

B2 VIA ROMEINSE STEENWEG 
EN SINT ANNALAAN

0 1.000
meter

2.500 5.000

E

R  
B

S -A

H  V

D  T
VTM

a

m

n

f

o

q
p

s
r

HEIZEL - VTM     B2 VIA ROMEINSE STEENWEG EN SINT-ANNALAAN

5,26 km
11,3 minuten
7 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                   
                                            

P4

B2

via Romeinse Steenweg en St. Annalaan



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé B3
 
Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.7

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

HEIZEL - VTM     B3 VIA VIA DE WAND EN INDRINGINGSWEG

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

B3 VIA DE WAND EN DE 
WARANDELAAN

0 1.000
meter

2.500 5.000

V

D  

E

W

G

S

b

c

d

e

D  T
VTM

a

m

n

f

o

q
p

s
r

6,13 km
12,8 minuten
8 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                   
                                            

P4

B3

via De Wand en Warandelaan



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé B4
 
Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.8

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

HEIZEL - VTM     B4 VIA  DE WAND EN INDRINGINGSWEG

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

B4 VIA DE WAND EN 
INDRINGINGSWEG

0 1.000
meter

2.500 5.000

I

M .H

D  

E

W

b

c

d

e

D  T
VTM

af

q
p

s

5,88 km
11,8 minuten
6 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                    
                                           

P4

B4

via De Wand en Indringingsweg



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé B5
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.9

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

B5 VIA VERSAILLESLAAN 
EN BRUYNSTRAAT

0 1.000
meter

2.500 5.000

B

M

M .H

D  

E

b

c

d

e

D  T
VTM

af

q
p

s

HEIZEL - VTM     B5 VIA DE WAND, VERSAILLESLAAN EN BRUYNSTRAAT

6,17 km
12,1 minuten
7 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                    
                                           

P4

B5

via De Wand, Versailleslaan en Bruynstraat



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé C1
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.10

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

C1 VIA MEDIALAAN EN 
DRIE FONTEINEN

0 1.000
meter

2.500 5.000

V

D  F

E

H

S  V

l
k

 VTM  - STATION VILVOORDE    C1 VIA MEDIALAAN EN DOMEIN DRIE FONTEINTEN

3,35 km
7 minuten
5 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                    
                                           

P4

C1 

Via Medialaan en Drie Fonteinen



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé C2 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.11

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

C2 VIA BELGIËLAAN EN 
DRIE FONTEINEN

0 1.000
meter

2.500 5.000

Ba

b

V

E

H

S  V

l
k

 VTM  - STATION VILVOORDE    C2 VIA BELGIËLAAN EN DOMEIN DRIE FONTEINTEN

3,23 km
7 minuten
5 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                   
                                            

P4

C2

Via Belgiëlaan en Drie Fonteinen



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé C3
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.12

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

C3 VIA ALBERT I LAAN EN 
RUBENSSTRAAT

0 1.000
meter

2.500 5.000

M V

H

S  V

 VTM  - STATION VILVOORDE    C3 VIA ALBERT I LAAN EN RUBENSSTRAAT

4,11 km
9,2 minuten
5 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                    
                                           

P4

C3

Via Albert I Laan en Rubensstraat



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé C4
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.13

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

deeltracé

C4 VIA TANGEBEEKVALLEI 
EN RUBENSSTRAAT

0 1.000
meter

2.500 5.000

B

V

H

S  V

 VTM  - STATION VILVOORDE    C4 VIA TANGEBEEKVALLEI EN RUBENSSTRAAT

...km

...minuten
4 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                    
                                           

P4

C4

Via Tangebeekvallei



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé D1 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.14

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

D1 VIA WOLUWELAAN, 
OUDE WOLUWELAAN EN 
DA VINCI

0 1.000
meter

2.500 5.000

D  D

D  V

T

B  A

C  S

K

U

E19

a

b
c

d

k

m

o

p

q

r s

n

l

u

STATION VILVOORDE - BRUSSELS AIRPORT   D1 VIA WOLUWELAAN EN DA VINCI

9,07 km
15,2 minuten
8 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                   
                                            

P4

D1 

Via Woluwelaan, Oude Woluwelaan en Da Vinci



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé D2
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.15

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

D2 VIA WOLUWELAAN EN 
KORENBERG

0 1.000
meter

2.500 5.000

KD  D

D  V

T

B  A

C  S

K

U

E19

a

b
c

d

k
q

l

STATION VILVOORDE - BRUSSELS AIRPORT  D2 VIA WOLUWELAAN EN KORENBERG

8,19 km
13,7 minuten
8 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                    
                                           

P4

D2

Via Woluwelaan en Korenberg



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé D3 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.16

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

D3 VIA WOLUWELAAN EN 
KORENBERG

0 1.000
meter

2.500 5.000

B

H

S

e

h

g

f

K

D  V

T

B  A

C  S

q

j
i

STATION VILVOORDE - BRUSSELS AIRPORT D3 VIA LUCHTHAVENLAAN EN E19

8,44 km
14,1 minuten
7 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                   
                                            

P4

D3

                                          via Luchthavenlaan en E19



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé D4
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.17

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

D4 VIA LUCHTHAVENLAAN 
EN BRUCARGO

0 1.000
meter

2.500 5.000

B

K .A

P

H
e

f

K

D  V

T

B  A

C  S

q

STATION VILVOORDE - BRUSSELS AIRPORT  D4 VIA LUCHTHAVENLAAN EN BRUCARGO

9,15 km
15,8 minuten
8 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                   
                                            

P4

D4

via Luchthavenlaan en Brucargo



Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé E1 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.18

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

E1 VIA OUDE SPOORBEDDING 
EN STERREBEEK

meter
0 2.5001.000 5.000

T

T

S .

Z  T

G .

V  H

B -E

H
y

a
b

c

z

H .

e
d

g

i

f

h

BRUSSELS AIRPORT - TERVUREN   E1 VIA OUDE SPOORBEDDING EN STERREBEEK

9,44 km
16 minuten
7 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                    
                                           

P4

E1

via oude spoorbedding en Sterrebeek



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé E2 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.19

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

E2 VIA KEIBERG EN 
STERREBEEK

meter
0 2.5001.000 5.000

V

K  D .

D  V

A 201

K

T

o

p

q

r
s

E1 VIA OUDE SPOORBEDDING 
EN STERREBEEK

T

T

V  H

B -E

H
y

a
b

c

z

t

u

k

BRUSSELS AIRPORT - TERVUREN   E2 VIA KEIBERG EN STERREBEEK

12,56 km
20,6 minuten
9 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                    
                                           

P4

E2

via Keiberg en Sterrebeek



Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé E3 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.20

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

E3 VIA KEIBERG, 
WOLUWELAAN EN UCL

meter
0 2.5001.000 5.000

W

N2

W

L. M

D  B
K . A

K  M
UCL

H

D  V

A 201

K

T

o

p

q

r
s

w

x

E1 VIA OUDE SPOORBEDDING 
EN STERREBEEK

T

B -E

H
y

z

t

u

k

m

n

BRUSSELS AIRPORT - TERVUREN   E3 VIA WOLUWELAAN EN UCL

12,56 km
20,6 minuten
9 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                    
                                           

P4

E3

via Keiberg, Woluwelaan en UCL



0

1.00
0

2.50
0
met

er

0

1.
00
0

2.
50
0 m

et
er

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten
niet weerhouden 
varianten
benaming varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht deeltracé E4
 

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
7.21

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be

TRAMLIJN  JETTE - TERVUREN

deeltracé

andere deeltracés
andere varianten

benaming varianten

niet weerhouden 
varianten

weerhouden variant
vaste halte
mogelijke halte

a

E4 VIA KEIBERG, 
WOLUWELAAN EN 
TERVURENLAAN

meter
0 2.500 5.0001.000

T

W

N2

W

V . D

O .
D  K

V  D
M

T

W

R  M

M  T

H

D  V

A 201

K

V  A
B  S .

T

o

p

q

r
s

t

u

k

m

n

BRUSSELS AIRPORT - TERVUREN   E4 VIA WOLUWELAAN EN TERVURENLAAN

18,12 km
32,7 minuten
20 haltes

                   REIZIGERSPOTENTIEEL                                                          

                                  

TCAP
MI - UEILIM    

                                                 
                             
       EITARGETNI 

EKJI
LE

T
MI

UR
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
    

    
    

    
    

 

   
   

    
    

    
 IN

FR
ASTRUCTUUR        

            
                                    

   Collectief vervoer            Individueel vervoer        Nabijheid bew
oning      N

abijheid attractoren   
  D

ire
ct

e 
ko

st
   

   
    

    
    

    
In

di
re

ct
e k

ost 
    

    
    

     
     

    R
eistijd

      
       

        
         

Stiptheid

    

                 leeutca        
        

       
   leeitnetop    

     
     

    
    

    
    

    
 s

etl
ah

    
    

    
    

   
   

   
ru

ut
cu

rt
sa

rf
ni 

   
   

   
   

   
   

   
  

         galsebet
miur                         seitaler                   pahcsdnal gnirawjirv           ruutan gnirawjirv     

   VERKNOPING                                 PRIM
AIR PO

TEN
TIEEL                                                          

                 S
NE

M 
G

NIRA
WJIRV                      PAHCSDNAL NE RUUTAN 

                           
         

       
      

      
  

 

                      GNIKRETSREVRUUTCURTS   

    
    

    
   

DI
EHR

AA
BS

AP
NI 

      
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

    
    

    
    

    
 

   
KO

ST
PR

IJS
    

    
    

    
    

     
     

     
      

  SNELHEID                   
                                            

P4

E4

via Keiberg, Woluwelaan en Tervurenlaan





E4

D4

D2

B1

E3

E1
D1

B2
D3

E2

B5

A2

C3

C1

A1

B3

B4

C2

Vlaams Brabant

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

N

0 2500 5000
Meters

Pa
th:

 C
:\U

se
rs\

90
30

67
\D

oc
um

en
ts\

He
ike

\A
_P

RO
JE

CT
EN

\82
03

25
_T

ram
s\T

_h
oo

fdd
oc

um
en

ten
\P

4_
Je

tte
-te

rvu
ren

\Ve
rsi

e0
3\M

XD
_V

erz
am

eli
ng

2_
P4

_8
20

32
50

1.m
xd

Bron:

Datum:
 6/2/2013

Figuur: 8.1
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Woongebied
Woonuitbreidingsgebied
Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
Dienstverleningsgebieden
Recreatiegebieden
Overstrook met bijzondere bestemming
Bufferzones
Groen-/natuur-/park-gebied
Bosgebied
Agrarische/ landschappelijk of cultuurhistorisch waardevolle gebieden
Bedrijventerrein/ industriegebied
(uitbreiding van) ontginningsgebieden
Stortgebieden (huisafval en niet-giftige stoffen
Militaire gebieden
Autosnelwegen
Waterwegen
Landelijke gebieden

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Gewestplan (Vlaanderen)

© NATIONAA L GE OGRAFIS CH INSTITUUT -  
ABDIJ TE R K AM EREN 13  1000 BRUSS EL -  
TEL 02/629 82 82



D2

B1

D1

B2
D3

B5

A2

C1

A1

B3

B4

C2N

0 2,100
Meters

Pa
th:

 C
:\U

se
rs\

90
30

67
\D

oc
um

en
ts\

He
ike

\A
_P

RO
JE

CT
EN

\82
03

25
_T

ram
s\T

_h
oo

fdd
oc

um
en

ten
\P

4_
Je

tte
-te

rvu
ren

\Ve
rsi

e0
3\P

4_
Be

ste
mm

ing
sp

lan
Br

us
se

la.
mx

d

Bron:

Datum:

 04/03/2013

Figuur: 8.2a
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen

Bestemmingsplan
gebied voor culturele, historische
of esthetische waarde of voor stadsverfraaing
gebied van gewestelijk belang
gebied van gewestelijk belang met
uitgestelde aanleg
lint voor handelskern

Gewestplan
Water
Structurerende ruimte
Administratiegebied
Agrarisch gebied 
Gebied voor havenactiviteiten en transport
Gebied van collectief belang of van openbare diensten 
Woongebied
Woongebied met rsidentieel karakter
Industriegebied
Spoorweggebied
Begraafplaatsen
Sterk gemengd gebied
Parkgebied
Grondreservegebied
Gebied voor sport- of verblijfsactiviteiten in open lucht
Bosgebbied
Gemengd gebied
Groengebied
Groengebied met hoogbiologische waarde

Top10r19912008_VLA
<VALUE>

0 - 50
50.00000001 - 101
101.0000001 - 152
152.0000001 - 203
203.0000001 - 255

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Bestemmingsplan Brussels
hoofdstedelijk Gewest

© NATIONAA L GE OGRAFIS CH INSTITUUT -  
ABDIJ TE R K AM EREN 13  1000 BRUSS EL -  
TEL 02/629 82 82



E4

E3

N

0 2,100
Meters

Pa
th:

 C
:\U

se
rs\

90
30

67
\D

oc
um

en
ts\

He
ike

\A
_P

RO
JE

CT
EN

\82
03

25
_T

ram
s\T

_h
oo

fdd
oc

um
en

ten
\P

4_
Je

tte
-te

rvu
ren

\Ve
rsi

e0
3\P

4_
Be

ste
mm

ing
sp

lan
Br

us
se

lb.
mx

d

Bron:

Datum:

 04/03/2013

Figuur: 8.2b
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
gebied voor culturele, historische
of esthetische waarde of voor stadsverfraaing
gebied van gewestelijk belang
gebied van gewestelijk belang met
uitgestelde aanleg
lint voor handelskern
Water
Structurerende ruimte
Administratiegebied
Agrarisch gebied 
Gebied voor havenactiviteiten en transport
Gebied van collectief belang of van openbare diensten 
Woongebied
Woongebied met rsidentieel karakter
Industriegebied
Spoorweggebied
Begraafplaatsen
Sterk gemengd gebied
Parkgebied
Grondreservegebied
Gebied voor sport- of verblijfsactiviteiten in open lucht
Bosgebbied
Gemengd gebied
Groengebied
Groengebied met hoogbiologische waarde

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Bestemmingsplan Brussels
hoofdstedelijk Gewest

© NATIONAA L GE OGRAFIS CH INSTITUUT -  
ABDIJ TE R K AM EREN 13  1000 BRUSS EL -  
TEL 02/629 82 82



LEGENDA

Tramtracé in vrije bedding
Tramtracé in gemengde bedding

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg 
Provinciegrenzen
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landsc-

hap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes

Titel:
Onderzoek ruimtelijke inpassing:
Overzicht gemengde - vrije bedding

Project:
Plan-MER tramlijn Jette - Tervuren
maart 2013

Opdrachtgever:
De Lijn

Figuur:
8.3

         BUUR cvba
Sluisstraat 79 03.02

3000 Leuven
T +32(0)16 89 85 50
F +32(0)16 89 85 49

info@buur.be
www.buur.be



C2 ak

E4 pq
E3 pq
E2 bpq

D1 ampq

D2 aq
D3 bgq

B2 n

B3 ben

B5 b
B4 be

B1 kn

C1 k

E1 bd

D4 bq

C3

A2

A1 b

LEGENDA

Tramtracé op bestaand spoor 
Nieuw aan te leggen spoor

Autosnelweg en interregionale weg
Regionale weg 
Provinciegrenzen
Spoorwegen
Kernen
Beschermd natuurgebied (VEN/IVON/HAB/VOG/beschermd landsc-

hap/Natura 2000) 

Waterlopen
Gemeentes

Titel:
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Figuur: 9.1
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
BPA

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

BPA en APA in het plangebied
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Noordelijke ontsluiting van de
internationale luchthaven van Zaventem

Historisch gegroeid bedrijf
D'Ieteren te Kortenberg
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Gesloten instelling Everberg

Gemengd regionaal bedrijventerrein
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Figuur: 9.2
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen

RUP
bosgebied
agrarisch gebied
gemengd regionaal bedrijventerrein
specifiek regionaal bedrijventerrein voor
transport, distributie en logistiek
Verkeers - of vervoersinfrastructuur
Gebied voor overstap
Leidingstraat
Langzaam verkeer
Situering RUP

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

RUP's in het plangebied
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Figuur: 9.3
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Ruilverkaveling
Landinrichting

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten
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Figuur: 9.4
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Habitatrichtlijngebied
Vogelrichtlijngebied
VEN-gebied

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Decreet betreffende natuurbehoud
en natuurlijk milieu
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Figuur: 13.1
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Studiegbied voor de discipline
Flora & Fauna (uitgebreid)
Studiegbied voor de discipline
Flora & Fauna (eenvoudig)
Studiegbied voor de discipline lucht
Studiegebied voor de disciplines;
Mens (mobiliteit), Bodem, Water,
Fauna & Flora, Geluid & trillingen,
Mens (organisatorisch)
Studiegbied voor de discipline geluid
Lday 50 [dB]
Studiegbied voor de discipline geluid
Lnight 50 [dB]
Studiegebied voor de disciplines; Landschap,
Erfgoed en Archeologie

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Afbakening van het studiegebied
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Sources: Esri, DeLorme, NAVTEQ, USGS, Intermap, iPC, NRCAN, Esri Japan, METI, Esri China (Hong Kong),
Esri (Thailand), TomTom, 2012
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Figuur: 13.2
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé P1 
Deeltracé P2
Deeltracé P3
Deeltracé P4
Provinciegrenzen

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

Bron:

De Lijn

Tramlijn Boom

Cumulatieve effecten
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Figuur: 13.3
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé tram
Variant tram

Fiets-GEN hoofdroutes
Fietsroute 1
Fietsroute 2
Fietsroute 3
Fietsroute 4
Fietsroute 5
Fietsroute 6
Fietsroute 7
Fietsroute 8
Fietsroute 9
Fietsroute 10
Fietsroute 11
Fietsroute 12
Fietsroute 13
Fietsroute 14
Fietsroute 15

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Fiets-GEN

© NATIONAA L GE OGRAFIS CH INSTITUUT -  
ABDIJ TE R K AM EREN 13  1000 BRUSS EL -  
TEL 02/629 82 82





E4

D4

D2

B1

E3

E1
D1

B2
D3

E2

B5

A2

C3

C1

A1

B3

B4

C2

Vlaams Brabant

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

N

0 2,500 5,000
Meters

Pa
th:

 C
:\U

se
rs\

90
30

67
\D

oc
um

en
ts\

He
ike

\A
_P

RO
JE

CT
EN

\82
03

25
_T

ram
s\T

_h
oo

fdd
oc

um
en

ten
\P

4_
Je

tte
-te

rvu
ren

\Ve
rsi

e0
3\M

XD
_V

erz
am

eli
ng

1_
P4

_8
20

32
50

1.m
xd

Bron:

Datum:
 28/02/2013

Figuur: 15.1
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen

DTM (mTAW)
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25
25 - 30
30 - 35
35 - 40
40 - 45
45 - 50
50 - 55
55 - 60
60 - 65
65 - 70
70 - 75
75 - 80
80 - 90
90 - 95
95 - 100

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Topografie
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Figuur: 15.2
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen

Geologie
Formatie van Bolderberg
Formatie van Brussel
Formatie van Diest
Formatie van Gent
Formatie van Kortrijk
Formatie van Lede
Formatie van Maldegem
Formatie van St Huib. Her
Formatie van Tielt
Lid van Aalbeke
Lid van Egem
Lid van Merelbeke
Lid van Moen
Lid van Onderdale
Lid van Saint Maur
Lid van Ursel
Lid van Wemmel
Lid van Zomergem

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Geologie
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Figuur: 15.3
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Ninove

Bodemtypologie

Profielontwikkeling
Bodems met textuur-B horizont
Bodems met textuur-B horizon en /of
bodems met verwerings-Bhorizont of structuur-B horizont
Bodems met verbrokkelde, sterk gevlekte
of discontinue textuur-B horizont
Bodems met diepe antropogene humus A horizont
(plaggengronden)
Bodems met chernozemische-A horizont en/of
bodems met zwakke humus- en/of ijzer-B horizont

Bodems met zwartachtige humus A horizont 
Bodems met duidelijke humus- of/en ijzer- B horizont
Bodems met zwakke humus- of/en ijzer- B horizont
Bodems zonder profielontwikkeling
Bodems met niet bepaalde profielontwikkeling
Bodems met textuur-B horizon en /of
bodems met verwerings-B horizont of structuur-B horizont

´

0 2,500 5,000 7,500
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Drainage
zeer droog
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matig droog
zeer droog tot matig nat
matig nat
nat
nat tot zeer nat
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Figuur: 15.4
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
niet gekarteerd
Urbaan
(soortenarme) graslanden en akkers
Historisch permanent grasland
Graslanden met verspreide biologische waarden
Aanplanten en parken
Kleine landschapselementen
Hoogstamboomgaarden
Eutroof moerasbos
(zure) mesofiele bossen
Heide en vennen
Waterrijke gebieden (slikken, schorren en zilte waters)
zwak ontwikkelde plassen en groeven
Poelen
Moerassen/ Moerassen (rietlanden)
Ruigten
Opslag en kapvlakten

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Grondgebruik: BWK
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Figuur: 15.5
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen

Landbouwgewassen
fruit
grasland
groenten
graangewassen
voedergewassen
houtachtige gewassen
aardappelen
maïs
overige gewassen
sierplanten
objecten
geen

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Grondgebruik: landbouwgewassen
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Figuur: 15.6
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
dossier BBO
dossier BSP
dossier OBO

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Bodemkwaliteit: databank OVAM
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Figuur: 16.1
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
vmm-meetnet

Waterlopen
Bevaarbaar
Categorie 1
Categorie 2
Categorie 3
Niet in categoriën opgedeeld

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Waterlopen en kwaliteitsmeetpunten
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Figuur: 16.2
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen

Watertoetskaart
Mogelijk overstromingsgevoelig
Effectief overstromingsgevoelig

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Overstromingskaart (watertoetskaart)
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Figuur: 16.3
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen

Grondwaterwinning
vergund debiet [m3/dag]

!( 0 - 25
!( 26 - 50
!( 51 - 100
!( 101 - 250
!( 251 - 500
!( 501 - 1000
!( 1001 - 2500
!( > 2500

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Grondwaterwinningen binnen het plangebied
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Figuur: 16.4
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen

Grondwaterkwetsbaarheid
uiterst kwetsbaar
zeer kwetsbaar
zeer kwetsbaar / matig kwetsbaar
zeer kwetsbaar / weinig kwetsbaar
kwetsbaar
kwetsbaar / matig kwetsbaar
matig kwetsbaar
weinig kwetsbaar
onvoldoende gegevens

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Grondwaterkwetsbaarheidskaart
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Figuur: 16.5
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Waterlopen

Grondwaterstromingsgevoeligheid
Type 1: zeer gevoelig
Type 2: matig gevoelig
Type 3: weinig gevoelig

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
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Figuur: 16.6
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Waterlopen
Infiltratiegevoelig

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Infiltratiegevoelige gebieden
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Figuur: 16.7
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Recent overstroomde gebieden
Van nature overstroombare gebieden

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

NOG en ROG
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Figuur: 17.1
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen

Meetpunten geluid
LNE
Brussel

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Meetpunten geluid
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Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
vmm meetnet-2010
meetnet-brussel

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Meetpunten in Vlaanderen en
Brussels Hoofdstedelijk gewest
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Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Habitatrichtlijngebied
Vogelrichtlijngebied
Percelen in natuurbeheer
VEN-gebied

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Beschermingszones natuur
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Figuur: 19.2
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Faunistisch voorname gebieden
Biologisch minder waardevol
Complex van biologisch minder waardevolle
en waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle,
waardevolle en zeer waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle
en zeer waardevolle elementen
Biologisch waardevol
Complex van biologisch waardevolle
en zeer waardevolle elementen
Biologisch zeer waardevol

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Waardering volgens BWK
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Figuur: 19.3
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Mesofiel eikenbos
Vallei-, moeras- en veenbossen
Mesofiek beukenbos
Populierenaanplanten
Andere loofhoutaanplanten
Naaldhoutaanplanten
KLE etc
Struwelen
Heiden
Moerassen
Graslanden
Akkers
Urbane gebieden
Stilstaande wateren

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Ecotopenkaart
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Figuur: 19.4
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen

Slaapplaats
Belang gebied

2: belangrijk gebied 
3: zeer belangrijk gebied

Akkervogelgebied
Belang gebied

2: belangrijk gebied 
3: zeer belangrijk gebied

Weidevogelgebied
Belang gebied

2: belangrijk gebied 
3: zeer belangrijk gebied

Belang gebied
3: zeer belangrijk gebied

Pleistergebied
Belang gebied

2: belangrijk gebied 
3: zeer belangrijk gebied

Broedkolonie
Belang gebied

2: belangrijk gebied 
3: zeer belangrijk gebied

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Belangrijke gebieden avifauna
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Figuur: 19.6
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Boskartering

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Boskartering
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Figuur: 20.1
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Ferrariskaart
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Figuur: 20.2
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant

vandermaelen
RGB

Red:    Band_1
Green: Band_2
Blue:   Band_3

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Vandermaelenkaart
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Figuur: 20.3
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Getevallei
Land van Asse
Land van Bertem-Kortenberg
Land van Merchtem
Serreland van Hoeilaart-Overijse
Zennevallei
Zoni?nwoud

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Traditionele landschappen
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Figuur: 20.4
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Relictzones

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Landschapsatlas: macroschaal
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Figuur: 20.5
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Puntrelicten (definitief beschermd)
Puntrelicten
Lijnrelicten (definitief beschermd)
Lijnrelicten
Ankerplaats (Definitief beschermd)
Ankerplaats

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Landschapsatlas: mesoschaal
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Figuur: 20.6
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Beschermde landschappen (Definitief vastgestelde)
Beschermde  monumenten (Definitief vastgestelde)
Beschermde landschappen
Beschermde stads- en dorpsgezichten  (Definitief vastgestelde)

Brussel (ontvangen van "Direction des Monuments et Sites" 29/05/2013)
Beschermde landschappen
Vrijwaringszone beschermde landschappen
Vrijwaringszone beschermd geheel
Beschermde monumenten
Vrijwaringszone beschermde monumenten

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Beschermde landschappen, dorps-
en stadsgezichten en monumenten
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Figuur: 20.7
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Relicten

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Inventaris Bouwkundig Erfgoed

© NATIONAA L GE OGRAFIS CH INSTITUUT -  
ABDIJ TE R K AM EREN 13  1000 BRUSS EL -  
TEL 02/629 82 82



E4

D4

D2

B1

E3

E1
D1

B2
D3

E2

B5

A2

C3

C1

A1

B3

B4

C2

Vlaams Brabant

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

N

0 2500 5000
Meters

Pa
th:

 C
:\U

se
rs\

90
30

67
\D

oc
um

en
ts\

He
ike

\A
_P

RO
JE

CT
EN

\82
03

25
_T

ram
s\T

_h
oo

fdd
oc

um
en

ten
\P

4_
Je

tte
-te

rvu
ren

\Ve
rsi

e0
3\M

XD
_V

erz
am

eli
ng

2_
P4

_8
20

32
50

1.m
xd

Bron:

Datum:
 6/19/2013

Figuur: 20.8
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Beschermde archeologische vindplaats
(Brussels Hoofdstedelijk gewest)
Vrijwaringszone rond een beschermde
archeologische vindplaats
(Brussels Hoofdstedelijk gewest)
Uitbreidingsgebied van 
archeologische vindplaats
(Brussels Hoofdstedelijk gewest)
CAI (Vlaanderen)

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Centraal archeologische inventarisatie
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Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen
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www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com
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Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Trage wegen

© NATIONAA L GE OGRAFIS CH INSTITUUT -  
ABDIJ TE R K AM EREN 13  1000 BRUSS EL -  
TEL 02/629 82 82





E4

D4

D2

B1

E3

E1
D1

B2
D3

E2

B5

A2

C3

C1

A1

B3

B4

C2

Vlaams Brabant

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

N

0 2,500 5,000
Meters

Pa
th:

 C
:\U

se
rs\

90
30

67
\D

oc
um

en
ts\

He
ike

\A
_P

RO
JE

CT
EN

\82
03

25
_T

ram
s\T

_h
oo

fdd
oc

um
en

ten
\P

4_
Je

tte
-te

rvu
ren

\Ve
rsi

e0
3\M

XD
_V

erz
am

eli
ng

1_
P4

_8
20

32
50

1.m
xd

Bron:

Datum:
 28/02/2013

Figuur: 21.1
Haskoning Belgium NV/SA

Campus Mechelen

Schaliënhoevedreef 20D

2800 Mechelen

(te l) +32 (0)15 40.56.56

(fax) +32 (0)15 40.56.57

www.royalhaskoningDHV.com

info@mechelen.royalhaskoning.com

Legenda
Deeltracé
Variant
Provinciegrenzen
Herbevestigd agrarisch gebied

Titel:

Opdrachtgever:

Project:

De Lijn

Tramlijn Jette-tervuren

Herbevestigd agrarisch gebied
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