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Voorwoord – Leeswijzer
In functie van de uitvoering van het strategisch plan van de haven van Antwerpen werd
een plan-MER opgemaakt1 dat dient als onderbouwing voor het gewestelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP) waarin de afbakening van het zeehavengebied wordt vastgelegd.
Bij de beoordeling van het plan-MER SPHA is in het goedkeuringsverslag expliciet
aangegeven dat het plan-MER SPHA weinig informatie bevat ter onderbouwing van een
bestemmingswijziging voor de aanleg van parallelwegen langsheen de E34. Om deze
reden wordt een bijkomend plan-MER opgemaakt voor de parallelwegenstructuur.
Deel 1 van dit rapport omvat een aantal algemene toelichtingen met betrekking tot
doorlopen procedures, informatie omtrent de intiatiefnemer en de opsteller van het planMER, …
Teneinde een grondige onderbouwing van het plan te geven, wordt in deel 2 de
problematiek waarvoor een oplossing wordt gezocht geschetst en de doelstelling van het
plan hiervan afgeleid. Allerhande alternatieven die vanuit verscheidene (inspraak)reacties
naar voor worden geschoven, worden afgetoetst in functie van de geformuleerde
doelstellingen.
Aanvullend hierbij wordt een overzicht gegeven van het juridisch-beleidsmatig kader.
Alternatieven die aan de vooropgestelde doelstellingen een antwoord kunnen bieden,
worden in deel 3 onderworpen aan een verkeerskundige analyse.
Alternatieven die verkeerskundig zinvol blijken te zijn, worden vervolgens in deel 4
onderworpen aan een milieubeoordeling.
Een synthese van de voor- en nadelen per alternatief is opgenomen in deel 5.
Deel 6 is de niet –technische samenvatting
Tot slot is in deel 7 aanvullende informatie opgenomen zoals een literatuurlijst,
verklarende woordenlijst.
Deel 8 bevat de bijlagen:
Intensiteitentellingen huidige situatie
Herkomst – en bestemmingsmatrices op basis van het scenario BAU 2020
Huidige en toekomstige inrichting complex Vrasene
Methodiek voor de evaluatie van weefbewegingen
Studie E34 – landschappelijke inpassing
Geluidsstudies
Fotoreportage
1

Plan-MER over het strategisch plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen en haar omgeving.
Opgemaakt door IMDC, Resource Analysis, Aeolus, SumResearch, Tritel & Technum
In opdracht van de afdeling Haven- en Waterbeleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Het plan werd door de dienst Mer goedgekeurd op 04/03/2009 (PLMER-0015-GK)
In de verdere tekst wordt naar dit plan-MER verwezen als plan-MER SPHA
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DEEL 1

Inleidende informatie

1

Situering en beknopte beschrijving van het voorgenomen
plan
Het plan omvat het voorzien van de nodige ruimte om de realisatie van een gedeeltelijke
parallelstructuur langsheen de E34 + een gedeeltelijke verbreding van de E34 ter hoogte
van de Waaslandhaven (linker Scheldeoever in het Antwerps havengebied) mogelijk te
maken. Dit omvat tevens de nodige ruimte voor de aanleg van de buffering van de haven,
de verplaatsing van de aanwezige leidingen, de verplaatsing van de aanwezige lokale
weg naast de E34.
Voorliggend rapport evalueert de alternatieven hiervoor op hun milieueffecten.

De realisatie van deze parallelstructuur langsheen de E34 werd reeds bestudeerd in het
plan-MER SPHA. In het goedkeuringsverslag van het plan-MER SPHA werd echter
volgende stelling opgenomen:
“Het plan-MER bevat weinig informatie ter onderbouwing van een
bestemmingswijziging voor aanleg van parallelwegen. De informatie van het projectMER [voor de parallelwegen] is noodzakelijk voor die onderbouwing.”
Ten gevolge van deze passage in het goedkeuringsverslag kon de voorgenomen
aanpassing van de E34 niet opgenomen worden in het op te maken GRUP zonder
bijkomend onderzoek. Gezien het gebruik van een nog op te maken project-MER voor
een RUP procedureel bediscussieerbaar is werd door AMT beslist om een bijkomend
plan-MER voor de parallelwegenstructuur op te laten maken.
Het plan-MER is dus een aanvulling op het reeds opgemaakte plan-MER SPHA en zal de
effecten van de realisatie van een parallelwegenstructuur langs de E34 bestuderen in
functie van de opmaak van een voorgenomen RUP voor dit project. Het doel hiervan is:
Uitwerking van een verkeerskundig betere oplossing.
Het bepalen van bijkomende benodigde milderende maatregelen en randvoorwaarden
die vertaald dienen te worden in het voorgenomen RUP of latere procedures.
Het MER zal bruikbaar zijn voor de RUP-opstellers in hun besluitvormingsproces en op
die wijze bijdragen aan de bescherming van het milieu.

Teneinde een voldoende onderbouwing te kunnen geven, vormt het uitgangspunt in de
plantoelichting niet de realisatie van een parallelwegenstructuur in de strikte zin, maar
worden ook alternatieven zoals een a-symmetrische structuur, een ‘parallelweg’ verder
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noordwaarts, een verbreding van de snelweg in plaats van afzonderlijke parallelstructuur,
… onderzocht.

2

Voorgenomen programma
Het voorgenomen programma van het RUP bestaat uit volgende onderdelen::
Ruimte voor de uitbreiding van de E34, inclusief de parallelwegen, de uitbreiding
van de bestaande complexen en de realisatie van een nieuw complex ter hoogte
van de westelijke ontsluiting.
Ten zuiden van de E34 dient ruimte voorzien te worden voor:
o

Talud om de hoogteverschillen tussen de E34 en leidingenstrook te
overbruggen (ca 8 meter)

o

Leidingenstrook (leidingen en kabels) ca 12 meter. Deze strook ligt
vrijliggend over het gehele plangebied tussen de aansluiting met de
N451 en de kluifrotonde

o

rietkragen, poldersloten en een polderweg. De polderweg behoudt
nagenoeg dezelfde configuratie als de huidige polderweg, maar wordt
ongeveer 40 meter naar het zuiden toe verschoven.

o

plaatsen van geluidschermen


aansluitend op de grondwal tot aan de Defensieve Dijk met een
hoogte van 8.5 meter TAW



ten westen van de spoorwegovergang over een lengte van ca
350 meter ter afscherming van de woningen aan de Kloetstraat.
De hoogte bedraagt 8.5 meter TAW.

Ten zuiden van de E34 wordt ruimte gereserveerd voor de realisatie van een
grondwal met een hoogte van 12 meter TAW vanaf de Kluifrotonde tot de
boerderij “Smoutpot 70”. Aan de oostzijde wordt aangesloten op de geplande
buffering in kader van de Oosterweelverbinding.
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Ten noorden van de E34 wordt ruimte voorzien voor het plaatsen van
boomstructuren (ca 10.5 meter). Tussen het op-en afrittencomplex Kallo/Melsele
worden deze boomstructuren voorzien tussen de E34 en de Keetberglaan,
rekening houdend met de waterafvoerende functie van de bestaande beek.
Wandelpaden en fietsverbindingen aansluitend op de recreatieve netwerk. Er
worden twee fietsverbindingen over de E34 voorzien:
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Toetsing aan de m.e.r.-plicht
De realisatie van de parallelstructuur langsheen de E34 werd reeds bestudeerd in het
plan-MER SPHA. In het goedkeuringsverslag van het plan-MER SPHA werd echter
volgende stelling opgenomen:
“Het plan-MER bevat weinig informatie ter onderbouwing van een
bestemmingswijziging voor aanleg van parallelwegen. De informatie van het projectMER [voor de parallelwegen] is noodzakelijk voor die onderbouwing.”
Ten gevolge hiervan kunnen de parallelwegen langs de E34 niet meteen opgenomen
worden in het op te maken RUP met betrekking tot de afbakening van het Antwerps
havengebied.
Aangezien het plan-MER SPHA enkel een voorstel doet van de locatie voor de buffering
ten zuiden van de E34 en niet over de precieze vorm, kan de ruimte voor deze
bufferstroken niet meteen opgenomen worden in het afbakeningsRUP.
Bijkomend onderzoek, in aanvulling op het reeds opgestelde plan-MER SPHA is dan ook
noodzakelijk om ruimte voor aangepaste E34 (al dan niet met parallelstructuur) en
zuidelijke buffers planologisch vast te leggen.

Het ‘Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de vaststelling
van de categorieën van projecten onderworpen aan milieueffectrapportage (B.S.
17/02/2005)’ legt vast voor welke categorieën van projecten de opmaak van een MER
vereist is. Ze zijn ingedeeld in 2 bijlagen: enerzijds Bijlage I-projecten die steeds

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Pagina 21 van 298

24/00072

onderhevig zijn aan de MER-plicht en anderzijds de bijlage II-projecten waarvoor de
initiatiefnemer een gemotiveerde aanvraag tot ontheffing aan de mer-plicht kan indienen.
In een arrest van 24 maart 2011 oordeelde het Hof van Justitie dat de Vlaamse
regelgeving niet in overeenstemming is met een aantal bepalingen van richtlijn
85/337/EEG omdat ze een aantal projecten die zijn opgenomen in bijlage II van die
richtlijn, alleen op basis van het criterium ‘omvang van het project’ uitsluit van een
zogenaamde screening, dus zonder rekening te houden met andere relevante criteria,
onder meer met betrekking tot de aard en de ligging van het project. Het arrest heeft tot
gevolg dat bepaalde aspecten van de Vlaamse regelgeving op het gebied van
milieueffectbeoordeling van projecten zullen moeten worden herzien.
Als gevolg van dit arrest werd een de omzendbrief opgesteld die, in afwachting van
aangepaste regelgeving, aangeeft hoe om te gaan met de vergunningverlening van
projecten waarop het arrest toepassing heeft. Deze omzendbrief beschrijft en
verduidelijkt het juridische kader van de milieueffectbeoordeling en vergunningverlening
voor bepaalde projecten ten gevolge van rechtspraak van het Hof van Justitie over
richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 betreffende de
milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten.
Om te bepalen of het project dat het voorwerp vormt van de vergunningsaanvraag, tot het
toepassingsgebied van deze omzendbrief behoort, moet de volgende stapsgewijze
aanpak gevolgd worden :
1.

Is het project dat voorwerp vormt van de vergunningsaanvraag, opgenomen in

bijlage I van het m.e.r.-besluit?
2.

Is het project dat het voorwerp vormt van de vergunningsaanvraag, opgenomen in

bijlage II van het Project-m.e.r.-besluit?
3.

Is het voorgenomen project vermeld in de lijst die is opgenomen in de bijlage bij de

omzendbrief?

De stapsgewijze aanpak toegepast op voorliggend project is al volgt:
1.

Is het project dat voorwerp vormt van de vergunningsaanvraag, opgenomen in

bijlage I van het m.e.r.-besluit?
Ja. Het project valt onder categorie I.9:
Bijlage I,9 Aanleg van autosnelwegen en autowegen, met inbegrip van de
hoofdwegen.
Voor de opmaak van het milieueffectrapport voor het voorgenomen project is het
D.A.B.M. van toepassing.
Op basis van de bepalingen van het Decreet houdende Algemene Bepalingen inzake
Milieubeleid (DABM) met titel IV betreffende de milieu- en veiligheidsrapportage, dient
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voor elk ruimtelijk uitvoeringsplan nagegaan te worden of het plan onderworpen is aan de
plan-MER-plicht.
Het voorgenomen plan waarvoor dit document opgesteld wordt, is een gewestelijk RUP.
Het plan voldoet aan de 3 voorwaarden voor de plan-MER–plicht:
1.

Dit plan is een gewestelijk RUP en heeft dus betrekking op de ruimtelijke ordening.

Bijgevolg is voldaan aan artikel 4.2.3, §2, 1° D.A.B.M.
2.

Volgens bijlage I van de genoemde projecten in artikel 4.3.2, § 1 is het plan project-

MER–plichtig volgens categorie I, 9 Aanleg van autosnelwegen en autowegen, met
inbegrip van de hoofdwegen.
3.

Dit plan loopt over een afstand van ca. 11,5 km. Het plan heeft dus geen betrekking

op een klein gebied en voldoet hiermee aan de derde voorwaarde.
Het voorgenomen plan is dus plan-MER-plichtig van rechtswege.

3.1

De essentiële kenmerken van een milieueffectrapportage
Het voorgenomen plan “parallelwegenstructuur E34” dient te voldoen aan de essentiële
kenmerken van een milieueffectrapportage. De Europese richtlijn 2001/42 /EG inzake
milieubeoordeling van bepaalde plannen en programma’s is in Vlaanderen omgezet in
het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (het
zogenaamde DABM).
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In artikel 4.1.4 § 2 van dit decreet staat dat een milieubeoordeling als essentiële
kenmerken dient te hebben:
1° de systematische en wetenschappelijk verantwoorde analyse en evaluatie van de te
verwachten, of in het geval van zware ongevallen mogelijke, gevolgen voor mens en
milieu, van een voorgenomen actie en van de redelijkerwijze in beschouwing te nemen
alternatieven voor de actie of onderdelen ervan, en de beschrijving en evaluatie van de
mogelijke maatregelen om de gevolgen van de voorgenomen actie op een
samenhangende wijze te vermijden, te beperken, te verhelpen of te compenseren;
2° de kwaliteitsbeoordeling van de verzamelde informatie;
3° de actieve openbaarheid van de rapportage en de besluitvorming over de
voorgenomen actie.
Onder de toepasselijke regelgeving vallen ook de decreten en uitvoeringsbesluiten die
relevant zijn bij de afstemming of integratie in het plan-MER van elementen zoals de
passende beoordeling (decreet voor natuurbehoud) en de watertoets (decreet integraal
waterbeheer) en alle wijzigingen en aanvullingen op voorgemelde wetten en besluiten.

3.2

Integratiespoor voor de milieueffectenbeoordeling op planniveau
Milieueffectrapportages (m.e.r.) worden op verschillende niveaus en voor verschillende
soorten plannen en projecten opgesteld. Daarom is het noodzakelijk om per geval kritisch
na te gaan op welke wijze een plan of project kan voldoen aan de bovenvernoemde
vereisten.
Hierbij is het van belang de bepalingen te volgen zoals vastgesteld in het Besluit van de
Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor
milieueffectrapportage over een RUP. Het integratiespoor houdt in dat de plan-m.e.r.
plaatsvindt tijdens het voorbereidend proces van een RUP. Ten laatste op het ogenblik
van het versturen van de stukken voor de plenaire vergadering van het RUP is een (al
dan niet goedgekeurd) plan-milieueffectrapport (plan-MER) beschikbaar.
Tijdens dit voorbereidende proces zijn de ruimtelijke aspecten van het voorgenomen plan
aan bod gekomen, maar eveneens de andere aspecten waarmee rekening gehouden
moet worden en waarmee de verschillende deelnemers aan het proces wensen dat er
rekening mee gehouden wordt.
Het is dus tijdens deze periode bij uitstek dat eveneens met de milieueffecten rekening
gehouden moet kunnen worden zodat de milieuaspecten terdege meegenomen worden
in de verdere opmaak van het voorgenomen plan.
In uitvoering van de codex ruimtelijke ordening worden “de ruimtelijke behoeften van de
verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar afgewogen. Er wordt
rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de
culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt
gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.” Dit om te komen tot een duurzame ruimtelijke
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ontwikkeling, met een evenwichtige afweging tussen economische, ecologische en
maatschappelijke aspecten. Zonder dat daarbij een of ander aspect prioriteit heeft over
een ander.

doelstelling, reikwijdte en detailleringsgraad
van het voorgenomen plan

actorenoverleg

ruimtelijke visie

programma m.i.v.
milieubeoordeling

communicatie

afwegen

indien nodig bijstellen

conflicten

cumulatieve

indien nodig bijstellen

effecten
beoordelen

voorstel van

indien nodig bijstellen

ruimtelijk
uitvoeringsplan

Figuur 1 Integratie plan-MER volgens integratiespoor in planningsproces ruimtelijk
uitvoeringsplan

De feitelijke milieubeoordeling binnen het planproces bestaat daarbij uit de 2 grijs
gekleurde vakken, i.c. de beoordeling van de programma-onderdelen en de cumulatieve
effecten2.

Dit wil zeggen dat geen aparte plan-MER (via een aparte procedure) wordt opgemaakt,
maar dat de gevolgen voor het milieu (inclusief watertoets e.d.m.) in functie van dit
voorontwerp GRUP worden onderzocht.
2

Cumulatieve effecten zijn effecten die zich voordoen wanneer meerdere plannen, projecten, … voor eenzelfde gebied worden uitgewerkt en uitgevoerd. Elk plan of project heeft mogelijk zijn effecten, maar door de ruimtelijke groepering kan het zijn dat deze effecten
cumuleren, zich opstapelen en dat het gezamenlijke effect groter kan worden dan de afzonderlijke effecten.
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Om te voldoen aan de essentiële kenmerken van een milieubeoordeling, worden binnen
het planproces volgende stappen gevolgd:
de opmaak van een nota voor publieke consultatie die onder andere de reikwijdte
en mogelijke inhoud van het milieuonderzoek omvat. Deze nota werd volledig
verklaard door de bevoegde dienst Mer van het Departement LNE (30/03/2010).
deze nota voor publieke consultatie werd gedurende 30 dagen ter inzage gelegd
onder de vorm van een publicatie op de website van het beleidsdomein RWO, de
initiatiefnemer, en de dienst Mer en ter advisering voorgelegd aan administraties.
Daarnaast lagen ook analoge versies van de nota ter inzage in de betrokken
gemeenten, na bekendmaking op hun websites. De terinzagelegging liep van
03/05/2010 tot en met 02/06/2010 (23/06/2010 in de gemeente Beveren).
via verslag van een richtlijnenvergadering (24/06/2010) met administraties zijn
door de dienst Mer richtlijnen opgemaakt voor de opmaak van het plan-MER
volgens het integratiespoor (29/06/2010: PLIR-0039-RL)
het plan-MER-deel van het voorgenomen GRUP werd vervolgens opgemaakt
door de mer-deskundigen onder leiding van een mer-coördinator
het plan-MER-deel dient te worden goedgekeurd door de bevoegde dienst Mer
o

ofwel voorafgaand aan de plenaire vergadering over het voorontwerp
GRUP

o

ofwel tijdens deze plenaire vergadering

o

ofwel uiterlijk voor de voorlopige vaststelling door de Vlaamse Regering

Onderstaand schema visualiseert het geïntegreerde plan-m.e.r.-GRUP-proces waarbij
aan de linkerzijde vermeld is welke partij per stap het initiatief neemt. De bevoegde
overheid is de Vlaamse overheid, met als aanspreekpunt het departement RWO (afdeling
Ruimtelijke Planning).
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Initiatiefnemer van het plan
Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Maritieme Toegang (aMT)

Contactadres:
Kallosluis – Sluisgebouw – bus 2
Steenlandlaan - 9130 Kallo

Contactpersoon:
Els Debruyne
Tel: 03 730 25 59
Fax: 03 575 03 50
Els.debruyne@mow.vlaanderen.be

5

Opdrachthouder van het plan-MER
THV ARCKUS
Koningsstraat 80
1000 BRUSSEL

Contactpersoon:
Adel Lannau
ARCADIS BELGIUM
Koningsstraat 80
1000 BRUSSEL
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Team van deskundigen
Volgend team van deskundigen en medewerkers stond in voor de uitwerking van het
MER.
Naam

Taak

Adel Lannau

Coördinatie

Deskundige Mens – mobiliteit

Wouter Beyen

Deskundige Fauna en Flora

Dominique Gillis

Verkeerssimulaties

Martinus van den Berg

Medewerker mobiliteit

Patrick Pans

Deskundige Geluid en Trillingen

Ann Himpens

Medewerker Geluid en Trillingen

Paul Vanhaecke

Deskundige
Lucht
Mens, toxicologie en psychosomatische
aspecten
Water, oppervlaktewater en mariene
waters

Annick Van Hyfte

Medewerker Lucht

Hilde De Lembre

Deskundige
Bodem, geologie en pedologie
Water, geohydrologie

Mieke Deconinck

Deskundige
Fauna & flora
Landschap, bouwkundig erfgoed

Els Peeters

Deskundige
Bodem,
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Water
medewerking coördinatie

Sofie Van Brussel

Medewerker Fauna en Flora

Stijn De Coutere

Medewerker coördinatie

Jeroen Mentens

Medewerker coördinatie
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Beschrijving van het plan en mogelijke
alternatieven

7

Verantwoording – doelstelling van het plan
In het Raamplan Mobiliteit3 dat werd opgemaakt voor de Waaslandhaven en het planMER voor de haven van Antwerpen, wordt de nood van een verbeterde
ontsluitingsinfrastructuur van de Waaslandhaven aangetoond.
De bestaande weginfrastructuur kent volgende problemen:
het grootste deel van het verkeer richt zich naar het oosten waar Schelde en de
rechteroeverhaven barrières vormen. Dit zal nog worden versterkt door de groei van
een groot deel van de containeractiviteiten op linkeroever;
het mengen van kernenverkeer en havenverkeer;
gebrek aan categorisering;
de eindige capaciteit van het hoofdwegennet rond Antwerpen.
de verschillende omliggende kernen liggen op fietsafstand van de haven. Veilige en
comfortabele verbindingen ontbreken echter. Vooral voor fietsers vanuit het zuiden
vormt N49 (E34) een belangrijke barrière. Het is onaangenaam fietsen langs N450 en
N451.

In het plan-MER SPHA wordt aangetoond dat de uitbouw van de Waaslandhaven
resulteert in een verhoogde druk op de verschillende verkeersnetwerken met verhoogde
saturaties op diverse plaatsen.
Ook de analyse van het nulalternatief toont aan dat op bijna alle segmenten van de E34
en de R2 doorstromingproblemen verwacht kunnen worden indien het wegennet niet
wordt aangepast.
De planvariant MMHA bevat een aantal belangrijke maatregelen en infrastructuren die de
vervoersstructuur binnen het havengebied sterk verbeteren. Verdere optimalisatie is
noodzakelijk.
Het hoofdwegennet op Linkeroever wordt in de toekomst zwaarder belast. Er dient dan
ook verder te worden onderzocht op welke manier de verkeersdruk en de congestie op
het hoofdwegennet (E34 en E17) kan worden verlaagd en de doorstroming kan worden
verbeterd. In het bijzonder dient hierbij de relatie met de Waaslandhaven in acht te
worden genomen, rekening houdend met de omliggende woongebieden.

3

Afsprakennota die de richting aangeeft die op middellange termijn kan gevolgd worden.
Studie uitgevoerd door Studiegroep Omgeving in opdracht van AWV Oost-Vlaanderen en Provincie Oost-Vlaanderen (december 2002)
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Op basis van de uitgevoerde studies, kan gesteld worden dat een nieuwe infrastructuur,
die instaat voor een scheiding van lokale, haven-interne verkeersstromen en
verkeersstromen van en naar het hinterland, noodzakelijk is voor de afwikkelkwaliteit en
bedrijfszekerheid van de ontsluiting.
De aanleg van een nieuwe infrastructuur ter hoogte van de E34 heeft bijgevolg
volgende doelstellingen:
het opvangen van toenemende verkeersintensiteiten;
het scheiden van het lokaal en economisch verkeer, wat de
verkeersveiligheid ten goede komt;
het garanderen van een permanente verkeersdoorstroming in functie van
de ontsluiting van de containerterminals in het havengebied, ook indien
zich calamiteiten zouden voordoen;
het aansluiten van de toekomstige westelijke ontsluiting op het
hoofdwegennet.

Of deze nieuwe infrastructuur al dan niet moet opgevat worden onder de vorm van
parallelwegen, zoals in het plan-MER SPHA wordt verondersteld, wordt verder in dit
rapport onderzocht.

Daarnaast voorziet het voorgenomen plan tevens de nodige ruimte om de in het planMER SPHA voorgestelde buffering van de haven en de landschappelijke inpassing van
de E34 te kunnen realiseren.
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Op basis van een oplossingsgericht denken, rekening houdend met de inspraakreacties
tijdens de ter inzage legging van de nota voor publieke consultatie, worden volgende
planalternatieven voorgesteld:
1) Nulalternatief (alternatief op doelstellingsniveau)
2) Verbreding E34 met een bijkomend complex Waaslandhaven-West
3) Volledige realisatie primaire weg type II van Vrasene tot Melsele
a. Primaire structuur, parallel aan E34, zonder rechtstreekse aansluiting tussen
R2 en E34 (basisvoorstel uit de nota voor publieke consultatie)
b. Primaire structuur, parallel aan E34, met rechtstreekse aansluiting tussen R2
en E34, en tussen primaire parallelwegen en R2
c.

Realisatie van een primaire weg type II binnen de haven. Opwaardering
Hazopweg – Steenlandlaan – Keetberglaan als primaire weg type II

4) Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en Waaslandhaven-West
basisvariant. Dit alternatief werd in de loop van het mer-proces ontwikkeld op basis
van de evaluatie van een volledige primaire structuur langsheen de E34. Hiervoor
werden een aantal subvarianten voorgesteld.
a. beperken van weefbewegingen op de parallelstructuur
b. volledig vermijden van kruisingen op de parallelstructuur
c.

meer ruimte geven aan weefbewegingen op de E34 door twee aparte afritten
aan de noordkant

Deze alternatieven voldoen in meer of mindere mate aan de randvoorwaarden, principes
en uitgangspunten die vanuit verscheidene beleidsdocumenten worden aangereikt.
Deze alternatieven worden in eerste instantie op verkeerskundig vlak onderzocht. Het
is immers niet zinvol milieueffecten te onderzoeken van alternatieven die niet voldoen
aan de plandoelstelling (zie voorgaande hoofdstuk). Deze verkeerskundige analyse is
opgenomen in deel 3. Op basis van deze analyse worden alternatieven voor een verder
onderzoek weerhouden. Dit verdere onderzoek naar milieueffecten van de relevante
alternatieven is opgenomen in deel 4.
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Bufferstructuur en fietsverbindingen
In het plan-MER SPHA werd een voorstel voor de buffering van de haven en E34
gemaakt. Deze buffer heeft zowel een visuele als een geluidsbufferende functie.
In functie van de opname van de buffer in het voorgenomen plan werd in opdracht van
het Departement MOW, Afdeling Maritieme Toegang van de Vlaamse Overheid in de
loop van 2011 een studie uitgevoerd door Palmbout Urban Landscapes ism. Carin
Jannink landschap en stedenbouw en Witteveen + Bos Belgium NV.
Deze studie is in bijlage bij het MER opgenomen.

Tijdens de opmaak studie werd regelmatig overleg georganiseerd met de betrokken
administraties en instanties.

De studie “E34 – landschappelijke inpassing” werkte een voorstel uit voor het
schetsontwerp van de buffer waarin de gehanteerde inpassingsprincipes gevisualiseerd
werden. Deze principes zijn:
Aan de noordzijde van de E34 wordt de bomenrand versterkt of uitgebreid om
een duidelijke visuele scheiding tussen de haven en de agrarische omgeving van
de polders te bekomen.
De bestaande en nieuwe complexen worden rondom op de taluds bebost en
werken visueel als coulissenbosjes.
Ter hoogte van deze bosjes worden bomenrijen zuidwaarts dwars op de snelweg
voorzien om de schaal van de snelweg visueel te reduceren.
Aan de zuidkant van de E34 wordt de E34 ingepast en niet volledig weggestopt.
Hier wordt een rietkraag aangelegd.
De lokale polderweg komt ten zuiden van de rietkraag te liggen en maakt zo deel
uit van de polder, veeleer dan aan de E34 gelinkt te zijn.
De aansnijding van de Defensieve Dijk wordt gebruikt om de dijk duidelijker in het
landschap naar voor te brengen. De Polderweg wordt naast de dijk gelegd en het
profiel van de dijk wordt hierbij duidelijk benadrukt door een afscheiding die de
vormen van de dijk volgt.
De geluidsbufferende maatregelen zijn gedifferentieerd in functie van de
landschappelijke inpassing:
o

Van aan de voorziene kluifrotonde voor de Oosterweelverbinding (in het
uiterste oosten van het plangebied) wordt ten zuiden van de E34 een
grondwal voorzien met een hoogte van 12m TAW tot aan de boerderij
Smoutpot.
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Aansluitend op deze grondwal wordt verder westwaarts een scherm met
een hoogte van 8,5m TAW, oftewel 4m hoogte t.o.v. de snelweg,
voorzien tot aan de Defensieve Dijk.

o

Ten westen van de spoorlijn wordt een geluidsscherm van 8,5m TAW,
oftewel 4m hoogte t.o.v. de snelweg, en een lengte van +/- 350m
voorzien ter hoogte van de Kloetstraat.

Voor de geluidsmilderende maatregelen wordt verwezen naar de twee geluidsstudies die
parallel aan de opmaak van het voorliggende MER uitgevoerd werden alsook de studie
voor de landschappelijke inpassing. Deze zijn opgenomen in bijlage bij dit MER en
worden in dit MER besproken bij de effectbespreking voor geluid.

Op de onderstaande figuur is een voorbeeld van schetsontwerp opgenomen zoals
uitgewerkt in de studie E34 – landschappelijke inpassing. Voor meer informatie,
schetsen, … wordt verwezen naar de studie in bijlage.

De concepten worden in voorliggend plan-MER gebruikt in functie van de bepaling van
de landschappelijke inpassing, de geluidseffecten en het ruimtebeslag.

Als bijkomende fietsverbindingen worden twee nieuwe verbindingen tussen Beveren en
Kallo voorgesteld:
Een verbinding ter hoogte van de R2-lus
Een verbinding ter hoogte van de spoorkruising van de E34
Deze zijn schetsmatig voorgesteld op onderstaande figuur.
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Figuur 2: schetsontwerp landschappelijke inpassing (Bron: E34 – landschappelijke inpassing. 2011. Palmbout Urban Landscapes ism.
Carin Jannink landschap en stedenbouw en Witteveen + Bos Belgium NV. I.o.v. MOW – Afdeling Maritieme Toegang)
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Figuur 3: situering nieuwe fietsverbindingen (Bron: E34 – landschappelijke inpassing. 2011. Palmbout Urban Landscapes ism. Carin Jannink landschap en
stedenbouw en Witteveen + Bos Belgium NV. I.o.v. MOW – Afdeling Maritieme Toegang)
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Juridisch-beleidsmatig kader
Randvoorwaarde

4

Verwijzing

5

Toelichting

Relevantie

Codex ruimtelijke ordening

De codex geeft aan voor welke ingrepen een stedenbouwkundige vergunning
noodzakelijk is.

J

Verdere besluitvormingsproces

Gewestplan + andere stedenbouwkundige plannen (BPA, APA, RUP,
…)

Geven een visie mbt het gewenste/toegestane grondgebruik binnen het Vlaams Gewest.
Het gewestplan St-Niklaas – Lokeren, waarbinnen het projectgebied is gelegen, is
vastgelegd volgens het KB van 7/11/1978 (BS 11/11/1978). Op 25/05/1999 en
08/09/2000 werd dit gewestplan gewijzigd, maar deze wijzigingen werden (omwille van
procedurele fouten) nietig verklaard op respectievelijk 31/05/2000 en 30/07/2002.
Hierdoor is het oude gewestplan in principe opnieuw van kracht, voor zover de terreinen
niet in een vastgesteld RUP opgenomen zijn.

X

Het volledige projectgebied zit vervat binnen
een op te maken RUP waarvoor de Vlaamse
Regering een beslissing genomen heeft.

GRUP Waaslandhaven

Voor de Waaslandhaven werd op 16/12/2005 het GRUP ‘afbakening Waaslandhaven
fase 1 en omgeving’ definitief vastgesteld (BS 06/01/2006). Dit GRUP vormt een
voorafname op het afbakeningsproces van het Antwerps zeehavengebied, dat in
uitvoering van het RSV wordt uitgevoerd (zie verder).
In navolging van het plan-MER voor het SPHA wordt een GRUP Parallelwegenstructuur
E34 opgemaakt.

RUIMTELIJKE ORDENING

Bepalingen omtrent geluidsemissies zijn gerelateerd aan gewestplanbestemmingen.

Ruimtelijke structuurplannen (RSP)

Vormen een basis voor de realisatie van de gewenste ruimtelijke structuur (zoals
vastgelegd in de gewestplannen, die geleidelijk aan worden vervangen door ruimtelijke
uitvoeringsplannen).

RSVlaanderen

In het RSV is de Antwerpse haven geselecteerd als zeehaven (= economische knoop;
concentratiegebied voor economische activiteiten dat ruimtelijk en economisch
structuurbepalend is).

4

De parallelwegstructuur is niet specifiek
ste
aangeduid in het GRUP 1 fase.
Het GRUP parallelwegenstructuur E34 maakt
de realisatie wel mogelijk.

J

Reeds kwantitatief behandeld in het plan-MER
SPHA en de bufferstudie.
Kwalitatieve bespreking in het MER

B

De weginfrastructuur vindt zijn verantwoording
in het RSV.

J: Juridisch relevante randvoorwaarde
B: beleidsmatig relevante randvoorwaarde
X: niet relevant
5
In het MER zullen ontwikkelingsscenario’s opgenomen worden, waarin een beschrijving wordt gegeven van ontwikkelingen die in de toekomst kunnen verwacht worden. Hierbij wordt voor een
belangrijk deel rekening gehouden met de beleidsmatige doelstellingen, die geen juridische draagkracht hebben maar wel aangeven in welke richting men wenst te evolueren.
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In uitvoering van het RSV wordt het Antwerps zeehavengebied afgebakend. In het kader
van dit afbakeningsproces werd een plan-MER opgesteld en oa op basis hiervan beslist
de haven te ontwikkelen volgens het voorgestelde ’maatschappelijk meest haalbare
alternatief’.
In het RSV werden de primaire wegen categorie I in de bindende bepalingen vastgelegd.
De A11/N49 werd hierbij geselecteerd als hoofdweg die deel uitmaakt van het ‘TransEuropean Network’. Ook de R2 maakt deel uit van het hoofdwegennet. De geplande en
bestaande ontsluitingswegen in de Waaslandhaven, met een indicatieve aanduiding van
een gesloten o-structuur, zijn geselecteerd als primaire wegen II.
Herbevestigd Agrarisch Gebied

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in
2008 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Waasland. In
uitvoering van deze visie werden in een aantal gebieden de bestaande gewestplannen
herbevestigd in functie van de agrarische structuur (zogenaamde HAG). Onder meer het
landbouwgebied zuidwaarts de E34 is aangeduid als HAG. Bij deze herbevestiging werd
een zone van 100 m breed langsheen de E34, vanaf het complex Vrasene en verder
lopend in oostelijke richting, niet opgenomen in de afbakening van het HAG.

B

In de evaluatie wordt nagegaan in welke mate
de zone van niet herbevestigd agrarisch gebied
al dan niet volstaat als ruimte voor het
plangebied.

RSP Oost-Vlaanderen
RSP Beveren

Aangezien de bepalingen van het RSV primeren in het havengebied, zijn in de
provinciale en gemeentelijke structuurplannen geen relevante elementen opgenomen.
Wel wordt in het RSP Oost-Vlaanderen als suggestie voorgesteld om een deel van de
ontsluitingsring van de Waaslandhaven (zoals aangeduid in het RSV), vanaf de A11/N49
tot Verrebroekdok te selecteren als primaire weg type II. Deze weg moet instaan voor de
ontsluiting van het westelijk deel van de Waaslandhaven, waarbij verwezen wordt naar
het Raamplan mobiliteit. Als aandachtspunt wordt gewezen op de aantakking van de
N451 op deze primaire weg.

X

/

Havendecreet

Het decreet legt de basis voor een havenbeleid waarin, door middel van de ontwikkeling
van een globale visie, de totaliteit van het maritieme aanbod in Vlaanderen maximaal
wordt benut.
Het havendecreet bepaalt dat ‘de Maatschappij’ samen met het Gemeentelijk
Havenbedrijf Antwerpen en de gemeenten in het linker Scheldeoever-gebied een
strategisch plan voor de linker Scheldeoever-haven moet opstellen.

J

Strategisch plan voor de haven
van Antwerpen

Via een strategisch plan voor het Antwerpse zeehavengebied wordt getracht
verscheidene visies en toekomstbeelden te integreren zodanig dat
ontwikkelingsmogelijkheden van de Antwerpse zeehaven worden garandeerd en
(ruimtelijk) geplant. Overleg en integratie van verscheidene toekomstbeelden hebben
vorm gekregen in het voorontwerp van strategisch plan voor de haven van Antwerpen
(‘Basisdocument dienstig voor de opmaak van het plan-MER stategisch plan haven van
Antwerpen en van het afbakenings-RUP van het zeehavengebied Antwerpen en haar
omgeving’; juni 2005).
Dit plan is onderworpen aan een milieuevaluatie volgens de procedure van een plan-

J
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Mer.

MOBILITEIT
Mobiliteitsplan Vlaanderen

In het ontwerp-Mobiliteitsplan worden een aantal maatregelen (zogenaamde dragende
maatregelen) opgesomd die moeten bijdragen tot het bereiken van de gestelde
ambitieniveaus (modal shift van 69% voor de weg, 17% voor de binnenvaart en 14%
voor het spoor).

B

De modal split is verwerkt in het Vlaams
macroverkeersmodel

Plan-MER SPHA

In het plan-MER werd de verwachte modal split voor 2030 gedefinieerd:

B

De modal split is verwerkt in het Vlaams
macroverkeersmodel

Raamplan
Waaslandhaven

Weg

Spoor

Binnenvaart

Containers

42%

15%

43%

Overige goederen

44%

26%

30%

Industrie

20%

10%

70%

mobiliteit

Het Strategisch plan Waaslandhaven (zie bepalingen mbt ruimtelijke ordening) gaf
aanleiding tot het ‘Raamplan Mobiliteit’.
Dit Raamplan is een afsprakennota die de richting aangeeft die op middellange termijn
kan gevolgd worden om een duurzame infrastructuur te realiseren. Het raamplan werd
bijgesteld in een ‘Aanvullende nota Raamplan Mobiliteit’.
Aan de hand van berekeningen, modellen, technische plannen en andere procedures
(zoals MER) zullen de voorstellen uit het Raamplan (en aanvullende nota) aangepast en
verfijnd worden

B

Projectkenmerken

Masterplan Antwerpen (1998) &
Masterplan 2020 (2000)

In het kader van de uitvoering van het Masterplan Antwerpen zullen ten oosten van het
projectgebied voor de parallelwegenstructuur enkele infrastructuurwerken uitgevoerd
worden met een impact op de verkeersstromen. Met name de Oosterweelverbinding (of
een andere wijze van de sluiting van de ring rond Antwerpen) is hier van belang. In het
kader van het Oosterweelproject wordt een aanpassing van het bestaande complex
Waaslandhaven Oost voorzien (de zogenaamde “kluifrotonde BAM”).
Om een duurzame oplossing te bieden aan de gewijzigde Antwerpse
verkeersproblematiek, ontwikkelde de Vlaamse overheid het Masterplan Mobiliteit
Antwerpen, goedgekeurd in december 2000. Eén van de drie grote doelstellingen die het
Masterplan nastreeft met verschillende infrastructuurprojecten in en rond Antwerpen
omvat het ‘garanderen van stad en haven’. Dit ‘Masterplan 2020’ bestaat uit 16
projecten. Het gaat om een slimme totaalaanpak die een verbeterde mobiliteit beoogt
voor iedereen.

B

De aanwezigheid van een aangepast
verkeerscomplex (kluifrotonde BAM) is
vanzelfsprekend sturend in de verkeersstromen
die in de toekomst verwacht kunnen worden.
Binnen het mobiliteitsaspect wordt met een
wijziging van de verkeersstromen rekening
gehouden.

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Of en hoe een eventuele verbinding tussen E17
en E34 wordt gerealiseerd is binnen de huidige
beleidscontext
niet
duidelijk.
Bij
het
planontwerp en in de effectbespreking is dan
ook geen rekening gehouden met de realisatie
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Eén van de bijkomende projecten tov het Masterplan uit 1998 omvat het zoeken naar
een oplossing voor het sluipverkeer in de Waaslandhaven (rubriek uitbreiding bestaande
wegennet). In het Masterplan 2020 wordt verwezen naar een studie uitgevoerd door de
Intercommunale van het Waasland (tangent E17-N70 en tangent N70-E34 en aanleg
kamstructuur dmv parallelweg langs E34 en E17). Hierbij wordt opgemerkt dat de aanleg
van een bijkomende Scheldeoeververbinding en het oplossen van het verkeersprobleem
op de ring van Antwerpen een conitio sine qua non is voor het goed functioneren van de
voorstellen van de ICW. Evenens wordt aangegeven dat het voorstel van de Wase
de
burgemeersters geen atlernatief vormt voor de 3 Scheldeoeververbinding en geen
oplossing kan bieden voor de gewenste relaties op internationaal en Vlaams niveau.
Provinciaal structuurplan
Vlaanderen

Gemeentelijk
Beveren

van dergelijke verbinding.

Oost-

Wegverkeer
Het PRSP geeft aan dat het aantal op- en afritten langsheen de havenweg (de N49/A11)
wordt beperkt (in de eerste plaats ten voordele van het goederenverkeer van en naar de
haven) aangezien de Waaslandhaven vooral een motor moet zijn voor het E17-netwerk
en niet voor het Noordelijk Openruimtegebied.
Aanvullend op het RSV wordt enkel voor het kleinstedelijk gebied Beveren er een
bijkomende verbinding met de Waaslandhaven geselecteerd.
Voor het spoorverkeer is de ontsluiting richting Gent en Antwerpen van belang voor de
Waaslandhaven.

J

Het project-ontwerp houdt rekening met de
voorstellen vanuit het provinciaal structuurplan
(zie projectbeschrijvingen en –verantwoording
voor
beide
deelprojecten
mbt
de
ontsluitingsinfrastructuur).

Mobiliteitsplan

“De ontwikkelingen in de Waaslandhaven zullen belangrijke bijkomende
verkeersstromen generen. Om de leefbaarheid van het stedelijk gebied en de
polderdorpen te kunnen garanderen, zal dit verkeer zoveel mogelijk via het
hoofdwegennet afgewikkeld moeten worden. De havenring moet de scheiding van het
dorps- en het havenverkeer mogelijk maken. De N450 wordt als een secundaire
ontsluitingsweg tussen Beveren en de Waaslandhaven uitgebouwd. Om de druk op de
N450 en de N451, veroorzaakt door het verkeer uit Beveren en Sint-Niklaas, te milderen,
wordt het bedrijfsvervoer gestimuleerd en worden er nieuwe fietsroutes naar het
havengebied voorzien.”
Het mobiliteitsplan doet een aantal suggesties om het knooppunt E17-R1 her in te
richten zodat een doortrekking van de R2 (realiseren verbinding naar de E17) overbodig
wordt.

B

Binnen de bespreking van netwerkeffecten
wordt aandacht geschonken aan de
aanwezigheid/wenselijkheid
van
fietsverbindingen en de impact van het plan op
deze verbindingen.
Met betrekking tot het al dan niet wenselijk zijn
van het realiseren van een verbinding tussen
E17 en E34 bestaat nog onduidelijkheid.
Binnen het MER is daarom kort ingegaan op
het feit of de verscheidene voorgestelde
varianten al dan niet een eventuele verbinding
hypothekeren.

NATUURBEHOUD
Decreet betreffende het
natuurbehoud (natuurdecreet)
Natuurtoets

Natura 2000
plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Het standstill-principe en de zorgplicht vormen belangrijke elementen in het
natuurdecreet. Indien uit de effectbespreking zou blijken dat ten gevolge van de
uitvoering van het project natuurelementen in de onmiddellijke omgeving kunnen
vernietigd of ernstig beschadigd worden, moeten maatregelen genomen worden om
deze vernietiging of beschadiging te voorkomen, te beperken of te herstellen
De vermelde principes zijn algemeen van toepassing.
De Europese Habitat- en Vogelrichtlijn, inclusief de afbakening van speciale

J

De effectbespreking van de discipline ‘Fauna &
Flora’ is gericht op het vermijden en milderen
van effecten op natuurwaarden.

J

In de effectbespreking van de discipline ‘Fauna
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& Flora’ wordt nagegaan welke effecten op
natuurwaarden te verwachten zijn. Indien de
verwachte effecten afwijken van deze
onderzocht in de passende beoordeling
opgemaakt in kader van het SPHA, wordt een
passende beoordeling opgemaakt voor
voorliggend MER.
Binnen het voorgenomen planningsproces voor
de afbakening van het zeehavengebied werd bij
de ontwikkeling van het maatschappelijk meest
haalbaar alternatief rekening gehouden met de
realisatie van een natuurkern en ecologische
infrastructuur. Deze moeten, bij ontwikkeling
van de haven, er toe leiden dat de
instandhoudingsdoelstellingen voor de SBZgebieden gerespecteerd blijven.

Passende beoordeling

beschermingszones op Vlaams grondgebied, zijn in het natuurdecreet geïntegreerd. Het
projectgebied is gelegen in het Vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de
Beneden- en Zeeschelde’ (SBZ-V nr. 3.6).
Volgens de bepalingen van de habitatrichtlijn (art 6) moeten plannen of projecten die
nadelige gevolgen kunnen hebben voor speciale beschermingszones aan een specifieke
beoordeling worden onderworpen en kunnen ze slechts onder bepaalde cumulatieve
voorwaarden toegelaten worden. De omzetting van de habitattoets is geregeld in artikel
36ter, §3 tot en met 7 van het Natuurdecreet. Deze habitattoets omvat een ‘passende
beoordeling’ en de voorwaarden voor het toelaten van een plan of programma dat een
betekenisvolle aantasting van een speciale beschermingszone kan veroorzaken.
Bijlage II van de habitatrichtlijn geeft een overzicht van soorten waarvoor de aanwijzing
van Speciale Beschermingszones is aangewezen; bijlage IV van de richtlijn geeft een
overzicht van de soorten die strikt moeten beschermd worden. Beide bijlagen zijn in het
natuurdecreet opgenomen.

Vlaams Ecologisch Netwerk

In uitvoering van het natuurdecreet wordt een Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
afgebakend, bestaande uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in
Ontwikkeling (GENO). In de VEN-gebieden komen natuurbehoud en –ontwikkeling op de
eerste plaats en moeten minstens de bestaande natuurkwaliteiten bewaard blijven. In
functie hiervan gelden binnen VEN een aantal verbodsbepalingen.

X

/

Decreet voor enkele
bouwvergunningen waarvoor
dwingende redenen van groot
algemeen belang gelden
(‘Nooddecreet’)

Specifiek mbt bescherming van natuur voorziet het decreet in ecologische compensaties
(ter naleving van de Europese regelgeving).

J

Specifiek relevant vanuit natuurbehoud is de
aanduiding
van
een
aantal
compensatiegebieden in het kader van art.6
van de habitatrichtlijn.

Vegetatiewijzigingsbesluit

Een aantal wijzigingen van de vegetatie zijn verboden, vergunningsplichtig of
meldingsplichtig. Deze bepalingen zijn algemeen van toepassing.
In industriegebied is enkel de wijziging van een beperkt aantal zeldzame vegetaties en
KLE’s natuurvergunningsplichtig: holle wegen, graften, bronnen, vennen en heiden,
moerassen en waterrijke gebieden en duinvegetaties.

J

Indien een natuurvergunning nodig is, wordt
deze vervat in de stedenbouwkundige
vergunning voor het latere project.

Vlaamse en erkende natuur- en
bosreservaten

Door de Vlaamse regering worden terreinen die belangrijk zijn voor het behoud en
ontwikkeling van het natuurlijk milieu aangewezen of erkend.

X

/

Besluit van de Vlaamse Regering
met
betrekking
tot
soortenbescherming
en
soortenbeheer

Dit besluit voorziet in de implementatie van bepalingen zoals opgelegd door de Vogelen Habitatrichtlijn.

J

De aanwezigheid van soorten die in dit
soortenbesluit opgenomen zijn worden
besproken.

plan-MER Parallelwegenstructuur E34
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Bosdecreet

Het behoud, bescherming, aanleg en beheer van bossen wordt geregeld in het
bosdecreet evenals de kappingen, vergunningsvoorwaarden en eventuele
compensaties.

J

De oppervlakte bos die onder de
compensatieregeleing valt en verdwijnt, zal
bepaald worden bij de vergunningsaanvraag.

Achtergrondnota Natuur
Waaslandhaven

Het Strategisch plan Waaslandhaven (zie bepalingen mbt ruimtelijke ordening) gaf
aanleiding tot de opmaak van de ‘Achtergrondnota Natuur’. Deze legt de vereiste
oppervlakte natuurtypes vast die nodig zijn voor de duurzame instandhouding van de
aangemelde soorten en habitats van de SBZ-V en/of SBZ-H in de haven. Op basis
hiervan zijn verscheidene natuurscenario’s voorgesteld die elk afzonderlijk volstaan voor
een duurzame instandhouding van de natuurwaarden.

B

Binnen de scoping voor ‘Fauna en Flora’ wordt
nagegaan in welke mate natuurtypes die
noodzakelijk zijn voor de IHDs relevant zijn

In de milieubeleidsplannen (gewestelijk, provinciaal en gemeentelijk) worden voor
verscheidene ver-thema’s (zoals verstoring door geluid, verdroging, verontreiniging, …)
doelstellingen geformuleerd evenals maatregelen die de realisatie van deze
doelstellingen mogelijk moeten maken.
In het gewestelijk Milieubeleidsplan wordt voor het ‘havengebied van Antwerpen’ een
projectmatige aanpak voorgesteld, waarbij het Vlaamse gewest samen met de
provincies, de Stad Antwerpen en de gemeente Beveren een overleg start om tot een
concreet plan van aanpak te komen.

B

Algemeen geldend

Landinrichting / Ruilverkaveling

Niet relevant voor de nabije omgeving

X

/

Decreet betreffende de
landschapszorg & Decreet tot
bescherming van monumenten,
stads- en dorpsgezichten

Monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten kunnen wettelijk beschermd
worden.
Door het ministerieel besluit van 14 september 2001 is de Defensieve Dijk als landschap
beschermd omwille van zijn historische, natuurwetenschappelijke en esthetische waarde.

X

/

Landschapsatlas

In de landschapsatlas worden gebieden aangeduid met een hoge waarde aan gaafheid
(ankerplaatsen) of grote concentratie aan relicten (relictzones). Deze zones genieten
geen wettelijke bescherming, maar op termijn worden beheersplannen opgesteld.
Daarnaast worden ook lijn- en puntrelicten aangeduid. Het projectgebied is niet in een
ankerplaats maar wel deels in relictzone gelegen.

B

In de effectbespreking ‘Landschap’ wordt het
direct verlies van landschapselementen
besproken.

Regionaal Landschap

Het plangebied behoort niet tot een regionaal landschap.

X

/

Conventie van Malta & decreet
houdende bescherming van het
archeologisch patrimonium

De Conventie regelt de archeologische monumentenzorg op Europees niveau. Op
Vlaams niveau wordt de bescherming, het behoud, de instanthouding, het herstel en het
beheer van het archeologisch patrimonium geregeld. Algemene voorschriften zijn
opgenomen in het uitvoeringsbesluit. Dit besluit is algemeen van toepassing.

J

De nodige milderende maatregelen werden
voorgesteld, conform het plan-MER SPHA.

MILIEUBELEIDSPLANNEN
Milieubeleidsplanning

LANDSCHAPSZORG

plan-MER Parallelwegenstructuur E34
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MILIEUHYGIËNE – ALGEMEEN
Vlaams Reglement
Milieuvergunning (VLAREM)

Vlarem geeft aan voor welke activiteiten en inrichtingen een milieuvergunning
noodzakelijk is. Aanvullend wordt voor verscheidene rubrieken (gerelateerd aan aard van
activiteiten) aangegeven aan welke (algemene en sectorale) voorwaarden moet voldaan
worden. Het betreft oa voorwaarden mbt geluidsverstoring, waterverontreiniging, …

X

/

Besluit van de Vlaamse Regering
van 22/7/05

Besluit inzake de evaluatie en de beheersing van het omgevingslawaai. (Dit besluit is o.a
de omzetting van Europese richtlijn)

B

Discipline geluid

VLAREM II

In Vlarem II, Bijlage 2.2.1. zijn milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht
opgenomen.

B

Discipline geluid

Ontwerp KB 1991

In ontwerp KB tot vaststelling van grenswaarden voor lawaai binnenshuis en buitenshuis
en van geluidsisolatie richtwaarden en maximale waarden voorgesteld voor het L Aeq,T van
wegverkeer

B

Discipline geluid

In de dochterrichtlijnen lucht worden luchtkwaliteitsdoelstellingen vastgelegd voor een
aantal verontreinigende stoffen. Deze richtlijnen zijn omgezet in VLAREM II wetgeving

J

Discipline lucht

Decreet integraal waterbeheer

Heeft tot doel een goede toestand van grond- en oppervlaktewater te bereiken, zowel op
kwalitatief als kwantitatief vlak. De bepalingen zijn algemeen van toepassing.
Als instrument dat de realisatie van de vooropgestelde doelstellingen mede moet
mogelijk maken, voorziet het decreet de watertoets. De wijze waarop deze watertoets
dient uitgevoerd te worden is bepaald in het BVR van 20/07/2006 (BS 31/10/2006).
In uitvoering van het decreet werd een Gewestelijke stedenbouwkundige verordening
goedgekeurd die nadere regels vastlegd mbt de opvang en (vertraagde) afvoer van
hemelwater.

J

Elementen ten behoeve van de watertoets
worden in bijlage opgenomen.

Functietoekenning
oppervlaktewaterkwaliteit

Het immissiebesluit legt de kwaliteitsdoelstellingen voor allle oppervlaktewateren van het
openbaar hydrografisch net vast. In Vlarem II zijn de kwaliteitsnormen vastgelegd die
met deze doelstelling overeenkomen.
Voor
het
Waaslandkanaal
en
bijhorende
dokken
gelden
de
viswaterkwaliteitsdoelstellingen; voor de Schelde en Deurganckdok evenals de andere
waterlopen ter hoogte van de projectgebieden (Waterloop van de Hoge Landen, NoordZuid Verbinding) de basiskwaliteitsdoelstellingen.

J

Waar
relevant
wordt
binnen
de
effectbespreking rekening gehouden met de
kwaliteitsdoelstellingen.

MILIEUHYGIËNE – GELUID

MILIEUHYGIËNE – LUCHT
Dochterrichtlijnen lucht

MILIEUHYGIËNE – BODEM EN WATER

plan-MER Parallelwegenstructuur E34
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Decreet betreffende de
bodemsanering
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De bescherming van het grondwater wordt via dit decreet geregeld.
De procedure mbt het aanvragen van een vergunning voor de onttrekking van of
infiltratie naar het grondwater is opgenomen in Vlarem.

X

/

Het decreet voorziet in het gebruik van normen voor de beoordeling van bodemverontreiniging (zowel bodem als grondwater) en voor het vaststellen van saneringsdoelstellingen.
In het uitvoeringsbesluit op het bodemsaneringsdecreet (Vlarebo) is grondverzet
(hergebruik van bodems) uitgewerkt. Hierin wordt bepaald aan welke voorwaarden
(afhankelijk van de bestemming) bodems moeten voldoen vooraleer hergebruik is
toegestaan. De bepalingen zijn van toepassing op de aan- en afvoer van gronden.

X

Niet relevant op planniveau
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Selectie Antwerpse zeehaven & planningsproces afbakening Zeehavengebied
De Antwerpse haven wordt in het RSV geselecteerd als zeehaven. Het havengebonden karakter van de industriële-, distributie-, opslag-,
overslag- en logistieke activiteiten is essentieel voor een ruimtelijke definiëring van havenactiviteiten. Om het zeehavengebied exclusief
voor deze zeehavenactiviteiten te bestemmen, is een afbakening als dusdanig noodzakelijk. Het begrip ‘zeehavengebied’ heeft aldus ook
een ruimtelijke betekenis en wordt ruimtelijk afgebakend.
Volgens het Regeerakkoord van de Vlaamse regering van 13 juli 1999 moet de afbakening gebeuren op basis van een geïntegreerd
strategisch plan per haven, dat uitmondt in een GRUP. Dit laatste is een precisering van de wijze waarop RSV en art. 3 Havendecreet
zullen uitgevoerd worden. De GRUP’s zullen uiteindelijk de voorlopige afbakening van de havengebieden vervangen en de definitieve
ruimtelijke afbakening weergeven.
In 1999 werd gestart met de opmaak van een ontwerp-strategisch plan voor de haven van Antwerpen. Dit plan werd onderworpen aan een
milieuevaluatie volgens de procedure van een plan-MER.
Op basis van o.a. het plan-MER nam de Vlaamse Regering een beslissing om de haven van Antwerpen verder te ontwikkelen volgens het
zogeheten Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief. Tevens werd de GRUP-procedure opgestart. Hiervoor werd door de Vlaamse
Regering een programma van inhoud vastgesteld, dat de basis voor het GRUP vastlegt. De inhoud van dit programma is gebaseerd op het
‘maatschappelijk meest haalbaar alternatief’ dat vanuit het plan-MER proces werd voorgesteld.
In het besluit mbt de goedkeuring van het plan-MER (PLMER-0015-GK) is expliciet aangegeven dat het plan-MER onvoldoende informatie
ter onderbouwing van een bestemmingswijziging voor aanleg van parallelwegen bevat (met name de ruimtelijke aspecten zijn onvoldoende
uitgewerkt) en dat de informatie van een project-MER noodzakelijk is voor die onderbouwing. Binnen dit plan-MER zal deze onderbouwing
uitgewerkt worden.

Het weze duidelijk dat heel wat onderzoek werd/wordt uitgevoerd ifv de ruimtelijke invulling van het Antwerps zeehavengebied en een
verwijzing naar de bestaande plannen als referentiesituatie (het (momenteel geldende) ‘oude gewestplan’ en GRUP 1

ste

fase) achterhaald

is.
Binnen het MER wordt daarom uitgegaan van het maatschappelijk meest haalbaar alternatief zoals opgenomen in het plan-MER, dat de
basis vormt voor het op te maken nieuwe GRUP. Waar nodig zal het MER meer specifieke informatie aanleveren ifv het
afbakeningsproces van dit GRUP.

plan-MER Parallelwegenstructuur E34
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Vigerende RUPs
Daar waar de vigerende plannen wel relevant zijn is dit als kader om het onderscheid te kunnen maken tussen efecten die het gevolg zijn
van het plan, versus effecten van projecten die via de vigerende plannen reeds realiseerbaar zijn.

Onderstaande figuren geven het GRUP Waaslandhaven fase 1 weer. Voor de het gewestplan wordt verwezen naar de kaartenbundel.
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Figuur 4: Uitsnede RUP Waaslandhaven fase 1 t.h.v. R2-lus en N450
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Figuur 5: Uitsnede RUP Waaslandhaven fase 1 ten oosten van de N450
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Figuur 6: Uitsnede RUP Liefkenshoekspoortunnel ten westen van de R2-lus
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Verkeerskundige analyse van de mogelijke
alternatieven

10

Huidige toestand

10.1

Wegennet

10.1.1

Huidige structuur en toekomstige projecten

E34/A11/N49
De gedeeltelijk reeds tot autosnelweg omgebouwde expresweg Antwerpen –
Zelzate – Knokke (E34/A11/N49) maakt deel uit van het hoofdwegennetwerk.
Van hieruit kan men volgende richtingen uit:
o

o

o

Westelijke richting, richting Zelzate. Van hieruit kan men:


Via R4 naar Gent



Via expresweg (E34/A11/N49) naar Knokke-Heist.

Oostelijke richting, richting Linkeroever en verder


E17 (richting Gent)



zuidelijke zijde ring van Antwerpen via de Kennedytunnel.

Noordelijke richting: via R2-A12


Via Liefkenshoektunnel
Antwerpen

naar

noordelijke

zijde

ring

 Naar Nederland (A4)
De Waaslandtunnel is gelegen in het verlengde van de E34/A11/N49. De tunnel
komt voor de ontsluiting van de haven voor het goederenvervoer niet in
aanmerking omwille van de gewichtbeperking en het vrachtwagenverbod. Voor het
personenvervoer vervult de Waaslandtunnel een belangrijke rol voor pendelaars
die werken in Antwerpen.
De E34 bestaat momenteel ter hoogte van het volledige onderzoeksgebied uit 2
rijstroken en één pechstrook per richting.

plan-MER Parallelwegenstructuur E34
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Binnen het onderzoeksgebied zijn volgende op- en afrittencomplexen en
knooppunten aanwezig:
Complex 9 Melsele (Complex ter hoogte van N450): ingericht als een
Hollands complex. In deze nota zal dit complex telkens complex Melsele
genoemd worden
Knooppunt R2 – E34 (of “Complex Beveren”) - ingericht als een
trompetknooppunt
Complex 10 Vrasene (of “Polderhuiscomplex”, complex ter hoogte van
N451): ingericht als een Hollands complex. In deze nota zal dit complex
telkens complex Vrasene genoemd worden

Ten westen van het onderzoeksgebied ligt complex 11 Kemzeke (complex ter
hoogte van N403).
Ten oosten van het onderzoeksgebied ligt complex 8 Waaslandhaven-Oost. Dit
complex is gelegen binnen een projectgebied van BAM (Beheersmaatschappij
Antwerpen Mobiel) en maakt dan ook geen deel uit van het onderzoeksgebied met
betrekking tot de parallelwegen.
De toekomstige aansluiting van de westelijke ontsluiting met de E34 zal het
complex Waaslandhaven-West genoemd worden. Deze nog te realiseren
westelijke ontsluiting zal de haven ontsluiten naar het hoofdwegennet. De nieuwe
primaire ontsluiting van het wegverkeer van de Waaslandhaven is momenteel
voorzien als een ringstructuur, zoals ook is opgenomen in de plan-MER SPHA, en
bestaat uit volgende delen:
De oostelijke tak van de O-structuur wordt gevormd door de bestaande
hoofdweg R2.
De westelijke tak van de O-structuur, de toekomstige westelijke ontsluiting
van de Waaslandhaven, loopt vanaf het nieuwe knooppunt
“Waaslandhaven-West” tot de rotonde “Saeftinghe” ter hoogte van
natuurgebied “Putten Weiden”.
De zuidelijke tak van de O-structuur bestaat uit de E34, eventueel
geflankeerd met parallelwegen tussen het knooppunt met de R2 en het
nieuwe complex Waaslandhaven-West (aansluiting van de Westelijke
Ontsluiting op de E34).
De noordelijke tak wordt gevormd door de wegenis tussen rotonde
“Saeftinghe” en de aansluiting op de R2 (Waaslandhaven Noord) en valt
grotendeels samen met de huidige Sint-Antoniusweg.

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Pagina 53 van 298

24/00072

Figuur 7: De primaire O-structuur van de Waaslandhaven (bron: intern document
AMT)
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Figuur 8: Situering complexen, incl. het toekomstige complex Waaslandhaven-West
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R2
De R2 ontsluit naar noordoostelijke richting via de Liefkenshoektunnel naar de
A12. De Liefkenshoektunnel is geschikt voor vervoer van gevaarlijke stoffen.
Zuidwestelijk wordt aangesloten op de expresweg Antwerpen – Zelzate – Knokke
(E34/A11/N49).
De haven wordt ontsloten naar de R2 via twee op- en afrittencomplexen:
Complex 10 Waaslandhaven - Zuid (ter hoogte van Kruipin)
Complex 11 Waaslandhaven - Noord (ter hoogte van Sint-Antoniuslaan)
De R2 bestaat uit 2x2 rijstroken en een pechstrook.

N451
De N451 ontsluit momenteel het industrieterrein Aven Ackers, het zuidwesten van
de haven via de Schoorhavenweg, de kernen Verrebroek, Kieldrecht en Doel in het
noorden en de kern Vrasene in het zuiden. Deze weg wordt ook gebruikt als
verbindingsweg met Sint-Niklaas. In de onmiddellijke omgeving van het complex
sluit de Duikeldam aan. De Duikeldam is aangelegd ter compensatie van de
afschaffing van verschillende kruispunten tussen de huidige afrit 10 Vrasene en
afrit 11 Kemzeke. Hij is aangelegd om het verkeer, dat voorheen gebruik maakte
van verschillende kruispunten op de N49 op te vangen. De weg heeft 2x1 rijstroken
en een breed verhoogd tweerichtingsfietspad.

N450
De N450 ontsluit Kallo in het noorden en Melsele en Beveren in het zuiden. Via het
complex Melsele is er ook een ontsluiting met de haven. Het complex ontsluit
tevens de Keetberglaan.

Onderliggend wegennet
De belangrijkste assen van het onderliggende wegennet binnen de
Waaslandhaven zijn:

Vanuit complex Waaslandhaven - Noord:
Sint-Antoniusweg - Keteldijk;
Sint-Annalaan - Geslecht - Molenweg.
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Vanuit complex Waaslandhaven - Zuid:
Keetberglaan - Steenlandlaan;
Ketenislaan - Steenlandlaan;
Kruipin;
Hazopweg - Haandorpweg.

Vanuit Complex Vrasene:
Schoorhavenweg;
Hoogschoorweg - Blikken;
Hazopweg.

Vanuit complex Melsele:
Keetberglaan.
Vanaf de Keetberglaan is er een directe verbinding met het op- en
afrittencomplex Melsele. Vanaf de E34 kan men de Keetberglaan enkel
oprijden in oostelijke richting. (Opmerking: Op de eerste rotonde kan er van
richting veranderd worden, deze ligt ongeveer 500 m verder)

Vanuit complex Waaslandhaven - Oost:
Keetberglaan;
Canadastraat;
Scheldedijk.
Momenteel is via het complex Waaslandhaven - Oost enkel de uitwisseling havenAntwerpen mogelijk. Door het BAM- project, in kader van de Oosterweelverbinding,
zal in de toekomst ook de uitwisseling haven-Zelzate mogelijk gemaakt worden.

10.1.2

Verkeersveiligheid
Op basis van het eindrapport “Ongevallen met gekwetsten op genummerde wegen
2005– 2006 – 2007” dat ter beschikking gesteld wordt door de Provincie Oost–
Vlaanderen werden op de E34 geen “gevaarlijke punten” gedetecteerd6.

6

Een gevaarlijk punt is een locatie waar, gedurende de laatste drie jaar, drie of meer ongevallen zijn gebeurd en
waarvoor de prioriteitswaarde minstens 15 bedraagt. Voor de prioriteitswaarde wordt volgende formule gebruikt :
P = X + 3 Y + 5 Zwaarbij P = prioriteit, X = aantal lichtgewonden ;Y = aantal zwaargewonden, Z = aantal dodelijke
slachtoffers, De P-waarde wordt gecumuleerd over de drie laatste jaren waarvan de gegevens van het NIS
beschikbaar zijn.
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Figuur 9: ongevallen GIS 2005-2006-2007 Geaggregeerde ongevallen met
gekwetsten op genummerde wegen en gemeentewegen 2005-2007

Alle ongevallen binnen een zoekafstand van 50 meter worden naar één punt
geaggregeerd. Binnen het studiegebied zijn de ongevallen verspreid, met
zwaartepunten ter hoogte van de op- en afritten. Er zijn ongeveer 6 ongevallen
geregistreerd met fietsers.

10.1.3

Intensiteiten
Onderstaand worden telresultaten van het complex Beveren en het complex
Vrasene weergeven. Van de overige complexen waren geen telgegevens
beschikbaar.
De tellingen ter hoogte van de R2-lus te Beveren geven het gemiddelde over alle
werkdagen september – oktober 2009. De tellingen ter hoogte van het op- en
afrittencomplex Vrasene geven het gemiddelde over alle werkdagen september –
oktober 2008.
Onderstaande figuren geven een inzicht in de ochtend- en avondspitsintensiteiten.
In bijlage wordt het dagverloop per stroom weergegeven.

Volgens de informatie van het verkeerscentrum zijn er in 2009 geen structurele
files geregistreerd op de E34.
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10.1.3.1

Complex Beveren (september – oktober 2009)7

10.1.3.1.1

Ochtendspits 8u-9u
(De wegsegmenten waar de tellingen zich situeerden zijn in het blauw
aangegeven).

Figuur 10: Tellingen uitgevoerd ter hoogte van de aansluiting E34-R2 tijdens de
ochtendspits

7

Bron: Vlaams Verkeerscentrum
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De gegevens van Figuur 10 worden in onderstaande figuur herrekend naar
pae (personenauto-equivalent). Hierbij werden volgende factoren
toegepast: Personenwagens= 1
Lichte vrachtwagens = 2
Zware vrachtwagens = 3

Figuur 11: Tellingen uitgevoerd ter hoogte van de aansluiting E34-R2 tijdens de
ochtendspits , verrekend naar pae

Op de E34 is er een verzadigingsgraad van 65% richting Antwerpen en van 30%
richting Gent, indien aangenomen wordt dat één rijstrook een capaciteit heeft van
1800 pae.
De doorstroming ter hoogte van het op-en afrittencomplex is in functie van het
afwikkelingsniveau van de weefzones. Aangezien er geen gegevens zijn met
betrekking tot de verkeersstromen tussen complex Beveren enerzijds en de
complexen Kallo/Melsele en Waaslandhaven – Zuid anderzijds, kan de
afwikkelkwaliteit niet beoordeeld worden voor de huidige toestand.
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Avondspits 17u-18u
(De wegsegmenten waar de tellingen zich situeerden zijn in het blauw
aangegeven)

Figuur 12: Tellingen uitgevoerd ter hoogte van de aansluiting E34-R2 tijdens de
avondspits
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Figuur 13: Tellingen uitgevoerd ter hoogte van de aansluiting E34-R2 tijdens de
avondspits verrekend naar pae en verzadigingsgraden
Op de E34 is er een verzadigingsgraad van 35% richting Antwerpen en van 53%
richting Gent tijdens de avondspits, indien aangenomen wordt dat één rijstrook een
capaciteit heeft van 1800 pae.
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10.1.3.2

Complex Vrasene (september – oktober 2008)8

10.1.3.2.1

Ochtendspits 8-9u
(De wegsegmenten waar de tellingen zich situeerden zijn in het groen
aangegeven)

Figuur 14: Tellingen uitgevoerd ter hoogte van het complex Vrasene tijdens de
ochtendspits
De gegevens van Figuur 14 worden in onderstaande figuur herrekend naar pae
(personenauto-equivalent). Hierbij werden volgende factoren toegepast:
Personenwagens= 1
Lichte vrachtwagens = 2
Zware vrachtwagens = 3

Figuur 15: Tellingen uitgevoerd ter hoogte van het complex Vrasene tijdens de ochtendspits verrekend
naar pae

8

Bron: Vlaams Verkeerscentrum
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Op de E34 is er een verzadigingsgraad van 62% richting Antwerpen en van 31%
richting Gent, indien aangenomen wordt dat één rijstrook een capaciteit heeft van
1800 pae.
Voor de verkeersafwikkeling van het complex Vrasene zullen de kruispunten op de
N451 bepalend zijn. Aangezien er geen kruispunttelgegevens ter beschikking zijn
voor deze punten, kan hier geen uitspraak over gedaan worden.
.
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Avondspits 17-18u
(De wegsegmenten waar de tellingen zich situeerden zijn in het groen
aangegeven)

Figuur 16: Tellingen uitgevoerd ter hoogte van het complex Vrasene tijdens de
avondspits

Figuur 17: Tellingen uitgevoerd ter hoogte van het complex Vrasene tijdens de
avondspits, verrekend naar pae.
Op de E34 is er een verzadigingsgraad van 38% richting Antwerpen en van 56%
richting Gent tijdens de avondspits, indien aangenomen wordt dat één rijstrook een
capaciteit heeft van 1800 pae.
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Spoorwegennet
In de bestaande situatie is de Waaslandhaven per spoor enkel bereikbaar via de
L10. Twee spoorbundels zijn er van belang: Bundel Zuid en Bundel Kallo, beide
gelegen op L10. Zowel vanuit Bundel Zuid als vanuit Bundel Kallo is L211
bereikbaar: via Kallo ontsluit deze lijn de Ketenislaan. Vanuit Bundel Zuid vertrekt
de geplande en deels gerealiseerde L211 – L190 als westelijke ontsluiting van het
Deurganckdok.
Langsheen de E34 richting Gent wordt de lijn L10-L77 gepland, het spoortracé
naar de Liefkenshoekspoortunnel en de Gentboog (L10/1). Het project “Gentboog”
(L10/1) is inmiddels gerealiseerd en operationeel sinds 2008. Momenteel zijn er
spoorwerkzaamheden gaande voor de realisatie van de
Liefkenshoekspoorverbinding.
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Figuur 18: Spoorwegennet (bron: MER – Tweede spoorverbinding onder de
Schelde)
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Fietsnetwerk

Figuur 19: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk
Langsheen de belangrijkste wegontsluitingsassen zijn fietspaden voorzien:
Keetberglaan, Steenlandlaan, Sint-Antoniusweg, Hazopweg, Land Van Waaslaan,
Haandorpweg, Hoogschoorweg.
Fietsen langsheen de N451 en de N450 ten zuiden van de E34 is onaangenaam
en onveilig. Uit de ongevallenanalyse blijkt een relatief hoog aantal ongevallen met
fietsers op de N451, met concentraties aan het op- en afrittencomplex, en de
kernen van Kieldrecht en Verrebroek.
Op de N450 zijn werken gepland waardoor de situatie voor de fietser zal
verbeteren. Het projectgebied van dit werk strekt zich uit van aan de N70 tot aan
het op- en afrittencomplex Melsele.
De E34 fungeert als een sterke barrière voor fietsers.

10.4

Leidingen
Ten zuiden van de E34 liggen er veel leidingen, vooral in het oostelijk deel van het
projectgebied. Sommige van deze leidingen zijn zware leidingen die onder de
gaswet vallen. Deze leidingen bevinden zich in de afwateringsgracht van de E34,
onder de huidige polderweg en in de meer zuidelijk gelegen akkers. Zij volgen min
of meer parallel het traject van de E34, hoewel het tracé van sommige leidingen
soms zeer veel uitwijkt.
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11

Alternatievenonderzoek op planniveau

11.1

Uitgangspunten, randvoorwaarden en principes

11.1.1

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

11.1.1.1

Bindende bepalingen
De bestaande en nieuwe wegen worden onderverdeeld naar functie in vijf
categorieën: hoofdwegen, primaire wegen categorie I, primaire wegen categorie II,
secundaire wegen en lokale wegen.
De algemene principes inzake de vormgeving en de uitrusting van de verschillende
categorieën van wegen (zoals uiteengezet in het richtinggevend gedeelte van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) kunnen voor wat betreft bestaande wegen
niet opgevat worden als bindende norm en moeten steeds geëvalueerd worden
vanuit de bestaande historisch gegroeide structuur van de omgeving waarin deze
weg gelegen is.

De hoofdwegen en de primaire wegen worden geselecteerd op Vlaams niveau in
het bindend gedeelte van het RSV. De A11/N49 van A18 (Westkapelle) tot A14
(Linkeroever) en de R2 van N49/A11 (Beveren) tot A12 (Stabroek) worden
geselecteerd als hoofdweg. Beide hoofdwegen maken deel uit van TEN-netwerk
“Trans-European Networks (TEN)”, het Europese netwerk van transportassen.
Voor de zeehavens wordt N49/A11 de voornaamste interhavenverbinding over de
weg. Voorwaarde is dat, conform haar internationale verbindingsfunctie, het aantal
op- en afritcomplexen beperkt blijft. Deze verbeterde verbinding maakt een grotere
complementariteit mogelijk tussen de Vlaamse zeehavens.
De geplande en bestaande ontsluitingswegen van de Waaslandhaven worden
geselecteerd als primaire wegen type II.

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Pagina 69 van 298

11.1.1.2

Richtinggevende bepalingen

11.1.1.2.1

Hiërarchie in het wegennet

24/00072

Figuur 20: Hiërarchie in het wegennet: schematische voorstelling van de
verschillende categorieën (bron: RSV)

De categorisering van de wegen respecteert een hiërarchie binnen het wegennet.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie hiërarchische niveaus naargelang het
belang van de wegeninfrastructuur, met name het internationaal niveau, het
Vlaams niveau en het bovenlokaal en lokaal niveau. Onderscheid wordt gemaakt
tussen wegen, knopen en schakelpunten.
In een knoop komen wegen van hetzelfde niveau samen en bestaat de
mogelijkheid om van weg te veranderen; dit zijn bijvoorbeeld de knooppunten
(verkeerswisselaars) in het autosnelwegennet.
In een schakelpunt komen wegen van verschillend niveau samen en bestaat niet
alleen de mogelijkheid om van weg te veranderen, maar tegelijk ook van niveau.
Dit zijn bijvoorbeeld aansluitingen (op- en afritten) van een autosnelweg.
Uitgaande van de hiërarchie worden volgende principes naar voorgeschoven bij de
opbouw van het wegennet en dus naar de categorisering van de wegen.
Schakelpunten functioneren steeds tussen opeenvolgende niveaus, er
wordt aldus niet geopteerd een secundaire weg en/of lokale weg
rechtstreeks op het hoofdwegennet wordt aangesloten.
Het wegennetwerk van het hoogste niveau, dit is het hoofdwegennet (=
internationaal autosnelwegennet), moet samenhangend zijn.
Wegen van Vlaams niveau en van bovenlokaal en lokaal niveau hoeven
geen samenhangend netwerk te vormen op hun respectievelijk niveau. Ze
moeten wel een samenhangend netwerk vormen in combinatie met wegen
van een hoger niveau waarop ze zijn aangesloten via schakelpunten.
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De verkeersafwikkeling op de diverse niveaus moet zich dusdanig
verhouden dat het onderliggend wegennet niet belast wordt door
doorgaand verkeer en dat het wegennet van hoger niveau niet belast wordt
met verkeer op een ondergeschikte relatie

11.1.1.2.2

Inrichtingsprincipes hoofdwegen
Hoofdwegen worden ingericht als autosnelweg, naar Europese normen.
Omwille van de relatieve veiligheid en de (in vergelijking tot de overige wegen)
relatief lage ruimtelijke en ecologische impact wordt de verkeerskwaliteit van het
hoofdwegennet hoger gehouden dan op de primaire, secundaire en lokale wegen.
Hierdoor wordt de afwenteling van verkeersintensiteit naar primaire, secundaire en
lokale wegen vermeden.
De afwikkelingskwaliteit moet kwalitatief beter zijn voor het hoofdwegennet dan
voor de primaire wegen.
Het hoofdwegennet wordt uitgebouwd als een volwaardig autosnelwegennet. De
ruimtelijke gevolgen hiervan worden in eerst instantie bepaald door de specifieke
karakteristieken verbonden aan een autosnelweg.
Het hoofdwegennet wordt ook bij voorkeur een net van “slimme autosnelwegen”,
waarvan de verkeerskwaliteit via telematica en informatica structureel wordt
verbeterd.
Aangezien de internationale en gewestelijke verbindingsfunctie primeert op dit
hoofdwegennet, wordt het aantal op- en afritten beperkt gehouden. Dit bevordert
de doorstroming en de veiligheid. Nagegaan moet worden of een beperking kan
doorgevoerd worden.
Volgende principes staan aldus bij de aanleg en inrichting van de hoofdwegen
voorop:
De hoofdwegen worden uitgevoerd als autosnelwegen met ontwerpstandaarden op Europees niveau. De ontwerpsnelheid dient hoger dan
100km/u te zijn en de kans op files voor het lange afstandsverkeer dient
kleiner dan 5% te zijn. Die hoofdwegen, welke tevens zijn aangewezen als
hoofdtransportas, mogen een filekans hebben voor het vrachtverkeer van
maximaal 2%.
Het aantal aansluitingen wordt beperkt gehouden, de afstand tussen
aansluitingen is ten minste 8 à 10 km.
Hoofdwegen zijn enkel toegankelijk voor gemotoriseerde weggebruikers.
De kruispunten zijn uitsluitend ongelijkvloers.
Er zijn geen toegangsmogelijkheden tot particulier terrein.
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Langsheen de hoofdweg wordt een bouw- en gebruiksvrije zone als
erfdienstbaarheid opgelegd. Er wordt buiten de stedelijke gebieden en
kernen in het buitengebied een bouw- en gebruiksvrije zone als
erfdienstbaarheid opgelegd van 100m (van langsgracht of berm), waarbij
deze breedte zo strikt mogelijk moet worden nageleefd. Deze
erfdienstbaarheid wordt opgelegd met het oog op de bundeling van
infrastructuren.
Binnen het invloedsgebied van de grootstedelijke gebieden wordt
gestreefd naar scheiden van het stedelijke (lokale) verkeer met het
doorgaande (internationale en gewestelijke) verkeer. Dit kan bijvoorbeeld
door de aanleg van parallelbanen en een beperking van het aantal
aansluitingen op de doorgaande verbindingen.
Om hun functie goed te kunnen uitvoeren wordt er een maximale
omrijfactor van 1,3 op de achterlandverbindingen en 1,4 op de overige
verbindingen aangehouden. Dit kan worden gerealiseerd met een netwerk
van doorgaande verbindingen met een maximale maaswijdte van
ongeveer 40km.

11.1.1.2.3

Inrichtingsprincipes primaire wegen type II (parallelstructuur en westelijke
ontsluiting)
Primaire wegen type II worden ingericht als een autoweg (2x2 of 2x1) of weg (2x2
of 2x1) met gescheiden verkeersafwikkeling.
De inrichting moet vertrekken van een volledige scheiding van verkeerssoorten. De
uitvoeringsvorm is die van een autoweg of een weg met gescheiden
verkeersafwikkeling.
De volgende principes staan voor de inrichting van de primaire wegen II voorop:
Regulering van het verkeer op alle “kruispunten”: voorrangsweg,
verkeerslichten, ongelijkvloers of rotonde;
Geen nieuwe rechtstreekse toegang tot particulier terrein (geen nieuwe
kruispunten en dwarsverbindingen, afwikkeling gebeurt via ventwegen op
bestaande kruispunten);
Bouw- en gebruiksvrije zone als erfdienstbaarheid buiten de stedelijke
gebieden van 30m vanuit de as van de weg. Deze breedte moet zo strikt
mogelijk worden nageleefd. In vele gevallen zullen wegen, die worden
geselecteerd als primaire wegen II wegens bestaande erffuncties en
gemengde verkeersafwikkeling, moeten omgebouwd worden zodat
scheiding van verkeerssoorten mogelijk is. Dit kan door:
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omvorming tot een 2x1 autoweg voor doorgaand verkeer en
parallel rijbanen of een vervangende weg voor erffuncties en
lokaal verkeer(b.v. vakken van N47);

o

slechts uitzonderlijk aanleg van nieuwe rondwegen en parallelle
tracés voor het doorgaand verkeer (b.v. bestaande rondweg rond
Ruiselede N37). Deze aanleg is enkel mogelijk wanneer op geen
enkele andere wijze de leefbaarheid kan worden verbeterd. Deze
nieuwe rondweg moet zo dicht mogelijk bij de bestaande kern
aansluiten zodat bijkomende versnippering van de ruimte kan
worden beperkt.

11.1.2

Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen
Binnen het Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen wordt met betrekking tot de
gewenste mobiliteit en lijninfrastructuren het volgende opgenomen:
“Voor de wegontsluiting van de Waaslandhaven wordt de N49/A11 uitgebouwd als
havenweg voor de verbinding tussen de Vlaamse havens. Aangezien de
Waaslandhaven vooral een motor moet zijn voor het E17-netwerk, en niet voor het
Noordelijk Openruimtegebied, wordt het aantal op- en afritten langsheen deze
havenweg beperkt. Deze op- en afritten worden in de eerste plaats voorzien ten
voordele van het goederenverkeer van en naar de haven.
Ook de wegverbindingen met het E17-netwerk, de rechteroever van het Antwerps
havengebied en het grootstedelijk gebied Antwerpen zijn van belang. De selectie
van hoofd- en primaire wegen komt hieraan tegemoet. Enkel voor het kleinstedelijk
gebied Beveren wordt er een bijkomende verbinding met de Waaslandhaven
geselecteerd9.”

Figuur 21: Wegencategorisering PRS Oost-Vlaanderen

9

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost - Vlaanderen, p.433.
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Bijgevolg is er binnen het onderzoeksgebied slechts één secundaire weg die door
het PRS Oost-Vlaanderen wordt geselecteerd, namelijk de N450 als secundaire
weg type II tussen N70 (Beveren) en Nx (te ontwerpen primaire parallelweg
A11/N49).
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Raamplan Mobiliteit
In de nota “Raamplan Mobiliteit” (december 2002, iov provincie Oost-Vlaanderen
en A.W.V. Oost-Vlaanderen) wordt een raamplan opgesteld voor de mobiliteit van
de Waaslandhaven. Hierbij wordt aan alle modi aandacht geschonken. Algemene
gegevens en principes zoals juridische context en onder andere kwantitatieve
strategische doelstellingen worden opgenomen in het Strategisch Plan
Waaslandhaven waarvan het Raamplan een deeluitwerking is.

Het Raamplan was een eerste stap in de realisatie van een duurzame
infrastructuur. Het is een afsprakennota die de richting aangeeft die op een
middellange termijn kan worden gevolgd. In volgende stappen zullen aan de hand
van berekeningen, modellen, technische plannen en andere procedures
(bijvoorbeeld MER) deze voorstellen worden aangepast en verfijnd. Dit laatste
echter zonder de principes en doelstellingen te verloochenen.

Volgende principes werden gehanteerd bij het organiseren van de mobiliteit op de
Waaslandhaven:
conformiteit met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen:
o

bundeling van infrastructuren;

o

werken met categoriseringen;

o

verkeer zo snel mogelijk op hoofdwegennet;

o

scheiden van havenverkeer en het verkeer voor de woonkernen;

maximaal gebruik van bestaande infrastructuren;
conformiteit met het Mobiliteitsplan Vlaanderen;
nastreven van een zo gunstig mogelijke modal-split zowel voor goederenals voor personenverkeer;
zuinig ruimtegebruik;
respect voor de leefbaarheid van de dorpen;
In het Raamplan Mobiliteit wordt het concept van de wegencategorisering zoals
voorgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen verder uitgewerkt.
In eerste instantie wordt de realisatie van een U-structuur bepleit. In het zuiden
vormt de hoofdweg E34 de ruggengraat van een complex geheel. Dit bestaat uit de
hoofdweg E34 (2x2 rijstroken) geflankeerd door een primaire weg. De primaire weg
heeft volgende taken:
Opvangen van een aantal weefbewegingen langs de E34
Verbinden van de oostelijke en westelijke tak van de U-structuur
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De oostelijke tak wordt gevormd door de hoofdweg R2, de westelijke tak wordt
gevormd door een nieuwe primaire weg (de westelijke ontsluiting).

11.1.4

Raamplan Mobiliteit - Aanvullende nota
Op basis van nieuwe inzichten is de visie omtrent de ontsluiting van de haven licht
bijgesteld. Om de haven ook te kunnen ontsluiten in geval van calamiteiten wordt
de noordelijke verbindingsweg in de haven niet meer als een “secundaire
havenweg” maar als een “primaire weg type II” geconcipieerd. Door de
aaneenschakeling van primaire en hoofdwegen wordt voortaan van een “O”structuur gesproken in plaats van een U-structuur.
De impact van deze wijziging werd bestudeerd in de studie “De ontsluiting van de
Waaslandhaven. Juli 2008.” (uitgevoerd door Tritel in opdracht van Vlaams
Verkeerscentrum). Het verschil in verkeersstromen tussen beide visies is ter
hoogte van de E34 vrij beperkt. Een O-structuur zal tot ongeveer 250 pae/h
(avondspits) minder verkeer leiden op de E34 ten zuiden van de Waaslandhaven.
In een situatie zonder calamiteiten is er dus wat betreft de E34 geen wezenlijk
verschil tussen de twee visies op de noordelijke ontsluitingsweg.

11.1.5

Technische beoordelingen en richtlijnen
Voor verkeerstechnische beoordelingen en richtlijnen werd beroep gedaan op de
bepalingen uit:
Nieuwe ontwerprichtlijnen autowegen (NOA)
Highway Capacity Manual 2000 (zie bijlage)
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11.1.6

Toekomstige intensiteiten

11.1.6.1

Modeldoorrekening toekomstscenario BAU 2020
Om de toekomstige intensiteiten in te schatten werd beroep gedaan op het
strategische Vlaams model versie 3.5 van het Vlaams Verkeerscentrum, scenario
2020, “Business-As-Usual”
Voor het referentie toekomstscenario is gekozen voor de situatie “Business-asusual” 2020, kortweg BAU2020. Dit betekent dat alle invoerdata rond SDG’s10,
netwerken, parameters, ... opgemaakt worden voor het jaar 2020, waarbij de
inhoud en selectie gebeuren volgens het principe van beslist-beleid: projecten,
ontwikkelingen, tendensen, ... die momenteel vastliggen of een grote zekerheid
van uitvoering kennen, worden in de BAU2020 meegenomen. Dit principe wordt
zeer strikt nagestreefd, en kenmerkt zich door het feit dat specifieke nieuwe
beleidsmaatregelen of –richtingen niet expliciet worden opgenomen tenzij ze reeds
in het huidige aangevatte beleid geïncorporeerd zijn.
Relevant voor voorliggende nota is dat er bij de opmaak van het model rekening is
gehouden met de realisatie van de Oosterweelverbinding, de doortrekking van de
A4 (op Nederlands grondgebied), en de ontwikkeling van de Waaslandhaven zoals
aangenomen in het Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief. In elk alternatief
wordt uitgegaan van de verbreding van de E34 tot drie rijstroken (BAM-project). De
verbreding aangelegd door de BAM vangt aan net ten westen van de nieuw aan te
leggen kluifrotonde (dit is de geplande kluifrotonde ter hoogte van het complex
Waaslandhaven – Oost).
In elk alternatief (behalve bij één van de nulalternatieven en bij het alternatief
opwaardering Hazopweg-Steenlandlaan-Keetberglaan) wordt uitgegaan van de
realisatie van de westelijke ontsluiting volgens het MMHA van het plan-MER
SPHA. In de verdere tekst van deze nota zal de aansluiting van de westelijke
ontsluiting met de E34 het complex Waaslandhaven – West genoemd worden11.
Het vrachtverkeer van en naar Aven Ackers maakt gebruik van het op- en
afrittencomplex Vrasene/Verrebroek.
Bij de toekomstige intensiteiten wordt geen rekening gehouden met de eventuele
doortrekking van de R2 in zuidelijke richting naar de E17 (wordt niet beschouwd als
beslist beleid). Ook met de eventuele aanleg van de tangent N70-E34 ter hoogte
van Vrasene werd geen rekening gehouden.

10

Socio – demografische en economische gegevens
Voor dit complex werden in het verleden soms andere namen gebruikt namelijk: Stenen Goot en westelijke ontsluiting. In
deze nota zal telkens de term Waaslandhaven – West gebruikt worden, soms zal de term westelijke ontsluiting ook gebruikt
worden als het gaat over de verbinding van het complex naar de haven.
11
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Er dient opgemerkt te worden dat er omzichtig dient omgesprongen te
worden met de waarden afkomstig van het model. Zij moeten eerder
beschouwd worden als richtinggevende waarden, eerder dan absolute
cijfers. De waarden geven tendensen aan en zij zijn een hulpmiddel om de
alternatieven te beoordelen en om globale effecten te bekijken.

In bijlage zijn herkomst-bestemmingsmatrices toegevoegd die werden bekomen op
basis van de Selected Link Analyse van het scenario BAU 2020 voor het alternatief
met parallelweg over de volledige lengte zonder rechtstreekse aansluiting R2-E34.
Deze tabellen geven een indicatie van de intensiteiten van de voornaamste autoen vrachtwagenstromen binnen het onderzoeksgebied. Met behulp van deze
matrices werden de intensiteiten afgeleid voor de weefbewegingen die besproken
worden in het verdere verloop van deze tekst.

De parameters die gebruikt worden in de verkeersmodellen bij de modellering van
de verkeersvraag zijn afgeleid uit de resultaten van de diverse onderzoeken
verplaatsingsgedrag die de afgelopen jaren uitgevoerd zijn. Er worden 5 motieven
gehanteerd: werk, school, winkel, recreatief/sociaal bezoek en overige
verplaatsingen. Deze 5 motieven kennen een andere verdeling over de dag,
bijgevolg zijn de intensiteiten van de ochtend- en avondspits nooit helemaal
symmetrisch.

Gezien de lange doorlooptijd van de studie en het regelmatig opnemen van
bijkomende alternatieven/varianten zijn verschillende modelversies gebruikt voor
de verkeersmodelleringen. Echter, dit vormt geen probleem in functie van de
conclusies op planniveau. De exacte getalwaarden verschillen weliswaar tussen
het oude en nieuwe verkeersmodel, maar de grootteorde van stromen en effecten
is voldoende in overeenstemming om op dit niveau correcte conclusies te kunnen
trekken.
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Analyse herkomst-bestemmingsmatrices BAU 2020
Uit de herkomst-bestemmingsmatrices (zie bijlage) blijkt dat tijdens de ochtendspits
in totaal 12670 pae/uur een verplaatsing maken binnen het projectgebied. Tijdens
de avondspits ligt dit totaal op 13870 pae/uur. Het verschil tussen ochtend- en
avondspits wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er tijdens de avondspits meer
autoverkeer is (meer motieven tijdens avondspits dan tijdens ochtendspits).

Op basis van de herkomst-bestemmingsmatrices kan ook bepaald worden wat het
aandeel doorgaand verkeer op de hoofdwegen is. Verkeer wordt als doorgaand
verkeer op de hoofdwegen beschouwd als het dat via één van de hoofdwegen
(E34 of R2) het projectgebied binnenrijdt en tevens via een hoofdweg het
projectgebied uitrijdt.

Tijdens de ochtendspits vinden we voor het doorgaand verkeer:
E34 Antwerpen - E34 Zelzate: 2490 pae/uur (650 pae/uur richting Zelzate
en 1840 pae/uur richting Antwerpen)
E34 Antwerpen - R2: 2070 pae/uur (1240 pae/uur richting R2 en 830
pae/uur richting Antwerpen)
E34 Zelzate - R2: 1120 pae/uur (720 pae/uur richting R2 en 400 pae/uur
richting Zelzate)
In totaal 5680 pae/uur doorgaand verkeer op de hoofdwegen. Dit komt
overeen met 45% van het totale verkeer tijdens de ochtendspits.

Tijdens de avondspits vinden we voor het doorgaand verkeer:
E34 Antwerpen - E34 Zelzate: 2550 pae/uur (1620 pae/uur richting Zelzate
en 930 pae/uur richting Antwerpen)
E34 Antwerpen - R2: 2240 pae/uur (910 pae/uur richting R2 en 1330
pae/uur richting Antwerpen)
E34 Zelzate - R2: 1210 pae/uur (450 pae/uur richting R2 en 760 pae/uur
richting Zelzate)
In totaal 6000 pae/uur doorgaand verkeer op de hoofdwegen. Dit komt
overeen met 43% van het totale verkeer tijdens de avondspits.

Uit deze cijfers blijkt dat binnen het projectgebied het aandeel doorgaand verkeer
op de hoofdwegen minder dan de helft bedraagt. Dit valt te verklaren doordat er
veel herkomst-, bestemmings- en intern verkeer zal zijn binnen het projectgebied.
Dit wordt veroorzaakt door de verscheidene verkeersgenererende en
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verkeersaantrekkende functies die op korte afstand van elkaar naar het
hoofdwegennet ontsluiten. Hierdoor zullen de hoofdwegen een belangrijke
verzamelende functie vervullen via de diverse complexen (eventueel in combinatie
met een parallelstructuur). In vergelijking met andere hoofdwegen zal de
verbindende functie van de R2 en E34 beperkter zijn omwille van de belangrijke
verzamelende functie binnen het projectgebied.
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Onderzochte alternatieven
Grosso modo kunnen volgende types van alternatieven onderscheiden worden:
1. Het nulalternatief, i.e. het behoud van de bestaande E34-structuur
2. Verbreding van de hoofdweg E34 door aanleg van een derde rijstrook
3. Volledige realisatie primaire weg type II van Vrasene tot Melsele
4. Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en
Waaslandhaven-West

Binnen deze vier types zijn een of meerdere varianten mogelijk. Deze zijn zowel
afkomstig uit de inspraak tijdens de terinzagelegging van de Nota voor Publieke
Consultatie als uit het verdere ontwerpend onderzoek dat uitgevoerd werd om de
probleempunten van voorgestelde varianten te verhelpen.
Volgende ontwerpen worden onderzocht:
1) Nulalternatief (alternatief op doelstellingsniveau)
a. De bestaande infrastructuur blijft volledig behouden. Dit betekent dat
een deel van het Beslist Beleid, i.e. de westelijke ontsluiting van de
haven, niet wordt gerealiseerd.
b. De bestaande infrastructuur blijft behouden, en de westelijke
ontsluiting volgens het Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief
(MMHA) van het “plan-MER over het strategische plan voor en de
afbakening van de haven van Antwerpen in haar omgeving” wordt
gerealiseerd. Dit impliceert een bijkomende aansluiting op de E34.
2) Verbreding E34 met een bijkomend complex Waaslandhaven-West
3) Volledige realisatie primaire weg type II van Vrasene tot Melsele
a. Primaire structuur, parallel aan E34, zonder rechtstreekse aansluiting
tussen R2 en E34 (basisvoorstel uit de nota voor publieke consultatie)
b. Primaire structuur, parallel aan E34, met rechtstreekse aansluiting
tussen R2 en E34, en tussen primaire parallelwegen en R2
c.

Realisatie van een primaire weg type II binnen de haven.
Opwaardering Hazopweg – Steenlandlaan – Keetberglaan als primaire
weg type II

4) Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en WaaslandhavenWest basisvariant. Dit alternatief werd in de loop van het mer-proces
ontwikkeld op basis van de evaluatie van een volledige primaire structuur
langsheen de E34. Hiervoor werden een aantal subvarianten voorgesteld.
a. beperken van weefbewegingen op de parallelstructuur
b. volledig vermijden van kruisingen op de parallelstructuur
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meer ruimte geven aan weefbewegingen op de E34 en vermijden van
kruisingen door twee aparte afritten aan de noordkant

11.2.1

Combinaties van onderzochte alternatieven
In deze nota worden de alternatieven behandeld waarbij de aanpassingen aan de
noord- en zuidzijde van de E34 volgens hetzelfde concept uitgevoerd zouden
worden. Vanuit ontwerpoogpunt is dit de meest logische aanpak. Verkeerskundig
kunnen de noord- en zuidzijde echter beschouwd worden als onafhankelijk
functionerende structuren beschouwd worden. Het is dus niet strikt noodzakelijk
dat aan weerszijden hetzelfde concept gebruikt wordt. De conclusies van mogelijke
combinaties stemmen overeen met de conclusies voor de noord- en zuidzijde van
de alternatieven waaruit de combinatie bestaat.

11.2.2

Algemene uitgangspunten
Bij de onderzochte alternatieven zijn er een aantal algemene uitgangspunten die
voor elk alternatief van toepassing zijn. In onderstaande tekst worden deze
uitgangspunten opgesomd en verantwoord.
Voor de bochtstraal van de lussen van de westelijke ontsluiting en van de
R2 wordt in elk alternatief uitgegaan van een maximale ontwerpsnelheid
van 70 km/u. Een maximale ontwerpsnelheid van 70 km/u is de laagste
aanvaardbare snelheid om het verschil met de snelheidsregimes van de
aansluitende wegen voldoende te beperken om nog vlotte en
verkeersveilige knooppunten te kunnen realiseren.
Ter hoogte van de complexen is voor de op- en afritten voldoende afstand
voorzien zodat het verkeer voldoende tijd heeft om zich aan te passen aan
het nieuwe snelheidsregime.
Ter hoogte van het complex Vrasene heeft men zo’n 280 meter ten zuiden
van de E34 de aansluiting van Duikeldam op de N451, deze weg vormt de
ontsluiting van verschillende kernen ten westen van Vrasene. Indien de
aansluiting van de N451 naar de E34 (afrit voor het verkeer komende van
Zelzate en oprit voor het verkeer gaande naar Antwerpen) voorzien zou
worden tussen de aansluiting van Duikeldam en de E34 dan zou men op
korte afstand twee belangrijke aansluitingen hebben op de N451. Hierdoor
zouden wachtrijen voor een aansluiting kunnen doorslaan tot de volgende
aansluiting. Om dit te vermijden werd ervoor geopteerd om zowel de oprit
als de afrit aan te sluiten op dezelfde locatie als de aansluiting van
Duikeldam. Om op die locatie een viertaks kruispunt mogelijk te maken zijn
in elk alternatief zowel de op- als de afrit aangesloten aan de oostkant van
de N451. Een gevolg van deze keuze is dat de afrit voor het verkeer
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komende vanuit Zelzate onder de brug (van de N451 over de E34) zal
doorgaan en vervolgens via een bocht naar rechts zal aansluiten op de
N451. Figuren ter verduidelijking van de huidige en toekomstige inrichting
van complex Vrasene zijn toegevoegd in bijlage.

11.3

Evaluatiecriteria voor de alternatieven

11.3.1

Evaluatiecriteria voor de alternatieven
De alternatieven worden elk afzonderlijk beoordeeld op volgende criteria:
Planologisch-verkeerskundige hiërarchie in het wegennet
o

Is het hoofdwegennet samenhangend (zie 11.1.1.1 – bindende
bepalingen Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen)

o

Bevinden schakelpunten zich tussen wegen van opeenvolgende
niveau’s?

o

Vormt (boven)lokaal niveau een samenhangend geheel met het
hoofdwegennet?

o

Functioneren de verschillende wegen op het niveau zoals ze zijn
aangeduid in de structuurplannen (bv geen belasting (boven)lokaal
netwerk met doorgaand verkeer; geen lokaal verkeer op
hoofdwegennet)?

Inrichtingsprincipes
o

Hoeveel aansluitingen worden voorzien op de hoofdwegen; op
meer dan 8 à 10 km afstand van elkaar?

o

Welke intensiteiten worden (per wegsegment) verwacht in het
scenario BAU2020?

o

Welke verzadigingsgraad hangt hiermee samen? Er wordt
aangenomen dat één rijstrook van een hoofdweg een capaciteit
heeft van 2100 pae/uur. Voor de parallelstructuur wordt gerekend
met een capaciteit van 1800 pae/uur per rijstrook.

Afwikkelingsniveau
o

Weefbewegingen beperkt door logische inrichting?

o

Voldoende ruimte voor weefbewegingen? In bijlage 36 Methodiek
voor de evaluatie van weefbewegingen wordt de methodiek voor
de evaluatie van de weefbewegingen verder toegelicht. In deze
bijlage wordt het onderscheid verduidelijkt tussen in- of uitvoegen
en een weefbeweging. Figuur 65 geeft een overzicht van de
typering van de weefbeweging naar aantal rijstrookwisselingen.
Voor de berekende weefbewegingen wordt een afwikkelingsniveau
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verkregen dat kan variëren tussen A (vrije verkeersafwikkeling) en
F (congestie). Vanuit een Vlaamse beleidscontext is er geen
afwikkelingsniveau vastgelegd. Vanuit het TEM12 wordt een
minimaal afwikkelingsniveau C13 voorgesteld. In deze nota wordt
afwikkelingsniveau B geambieerd.
o

Voldoende ruimte voor in- en uitvoegen?

o

Moeten er op een korte afstand niet te veel keuzes gemaakt
worden? Vanuit het afwikkelingsniveau zullen uitspraken gedaan
worden met betrekking tot verkeersveiligheid. Er wordt
aangenomen dat bij afnemend afwikkelingsniveau de
bewegingsvrijheid, in termen van rijstrookkeuze en
inhaalmanoeuvres, beperkter aanwezig is en dat de volgafstanden
op steeds meer inspanning van de weggebruikers vergen.
Hierdoor kunnen mogelijk verkeersonveilige toestanden ontstaan.

Ruimtelijke haalbaarheid
o

Is er fysiek ruimte beschikbaar om het alternatief te realiseren?

12

Trans European Motorway, netwerk waar E34 en R2 deel van uitmaken

13

Toestand van regelmatige verkeersafwikkeling, waarbij de doorgaans nog betrekkelijk hoge snelheden nog wel voldoen aan

de netwerksnelheden, maar door de verkeersomstandigheden steeds verder afwijken van de individuele wenssnelheden. Ook
de bewegingsvrijheid, in termen van rijstrookkeuze en inhaalmanoeuvres, is nog in slechts beperkte mate aanwezig. De
volgafstanden op met name de linkerijstro(o)k(en) vergen steeds meer inspanning van de weggebruikers. Kleine incidenten
(zoals bijvoorbeeld een relatief langzaam inhalend voertuig) kunnen nog voldoende worden opgevangen, maar zullen met name
op de linkerrijstro(o)k(en) de verkeersafwikkeling “tijdelijk” verstoren.
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11.4

Nulalternatief

11.4.1

De bestaande infrastructuur blijft behouden

Figuur 22: Nulalternatief: de bestaande infrastructuur blijft behouden
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Strikt gezien is dit alternatief niet als een nulalternatief te beschouwen. Dit
alternatief is immers niet in overeenstemming met het Beslist Beleid waarbij de
westelijke ontsluiting van de haven gerealiseerd wordt.

11.4.1.1

Evaluatie vanuit planologisch-verkeerskundige hiërarchie van het wegennet
Er is een samenhangend hoofdwegennet (R2 sluit rechtstreeks aan op
A11/E34)
Lokale wegen (N451 en N450 – noord14) sluiten rechtstreeks aan op het
hoofdwegennet
De hoofdweg neemt de rol van een primaire weg op zich. Hierdoor wordt
het hogere wegennet belast door verkeer van een ondergeschikte relatie
De lokale weg N451 wordt gebruikt als havenontsluitingsweg. De menging
van havenverkeer en kernenverkeer is niet wenselijk.

11.4.1.2

Evaluatie vanuit inrichtingsprincipes

11.4.1.2.1

Aantal aansluitingen en afstanden tussen de aansluitingen
Het aantal aansluitingen wordt behouden ten aanzien van de huidige
toestand. Momenteel zijn er volgende afstanden tussen de aansluitingen:

Waaslandhaven - Oost - Melsele

Ca 4.5 km

Melsele – R2

Ca 1.8 km

R2 – Vrasene

Ca 3.9 km

Vrasene – Kemzeke

Ca 9 km.

14

Het deel van N450 gelegen ten zuiden van de E34 wordt geselecteerd als een secundaire weg type II (Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Oost – Vlaanderen).
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Intensiteiten en doorstroming
Bij het nulalternatief wordt er uitgegaan van 2 rijstroken op de E34 en de R2 ter
hoogte van het onderzoeksgebied15. Onderstaande tabel geeft aan dat er op de
E34 in beide richtingen capaciteitsproblemen kunnen verwacht worden indien de
huidige infrastructuur niet aangepast wordt. Op bijna alle segmenten van de E34
en de R2 kunnen doorstromingproblemen verwacht worden.

Legende:

70% < I/C < 80% : occasionele congestie
80% < I/C < 90% : gevarenzone
I/C > 90% : structurele congestie

segment

ochtendspits
intensiteit I/C

E34 richting Zelzate
E34 tussen afrit 8 Waaslandhaven-Oost en afrit 9 Melsele
E34 tussen oprit 9 Melsele en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en afrit 10 Vrasene
E34 tussen oprit 10 Vrasene en afrit 11 Kemzeke
E34 richting Antwerpen
E34 tussen oprit 11 Kemzeke en afrit 10 Vrasene
E34 tussen oprit 10 Vrasene en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en afrit 9 Melsele
E34 tussen oprit 9 Melsele en oprit 8 Waaslandhaven-Oost
R2 richting Schelde
R2 tussen E34 en afrit 10 Waaslandhaven-Zuid
R2 richting E34
R2 tussen oprit 10 Waaslandhaven-Zuid en E34

avondspits
intensiteit I/C

3150
3700
2750
1250

0,75
0,88
0,65
0,30

3400
3400
3500
3100

0,81
0,81
0,83
0,74

3050
3650
3200
3500

0,73
0,87
0,76
0,83

1600
2950
3150
3400

0,38
0,70
0,75
0,81

2650

0,63

1850

0,44

1350

0,32

2200

0,52

Opmerking: door het niet realiseren van de westelijke ontsluiting worden de wegen van lagere orde
zwaarder belast (N451, Schoorhavenweg, N450)

11.4.1.3

Evaluatie vanuit afwikkelingsniveau
Omwille van de hoge verzadigingsgraden op de E34 wordt het afwikkelingsniveau
niet kwantitatief berekend.

11.4.1.4

Evaluatie vanuit ruimtelijke haalbaarheid
Dit alternatief komt overeen met de huidige situatie en is dus reeds gerealiseerd.

11.4.1.5

Besluit
Dit alternatief voldoet niet aan de doelstellingen van het project:
Doorgaand en lokaal verkeer blijven sterk gemengd.
De westelijke ontsluiting wordt niet aangesloten op het hoofdwegennet.

15

Op de R2 tussen de aansluiting met E34 en het complex Waaslandhaven-Zuid zijn er in beide richtingen 3 rijstroken, maar
omdat deze drie rijstroken fungeren als een grote weefzone wordt slechts een capaciteit van 2 rijstroken verondersteld. Analoog
voor het gedeelte op de E34 richting Zelzate tussen complex Melsele en de afrit richting R2.
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Dit alternatief (zowel de noordzijde als de zuidzijde van het alternatief) is dus geen
relevant alternatief voor verdere beoordeling.
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De bestaande infrastructuur blijft behouden, en de westelijke ontsluiting
volgens het MMHA van het “plan-MER SPHA”wordt gerealiseerd.

Figuur 23: De bestaande infrastructuur blijft behouden, en de westelijke ontsluiting
volgens het MMHA van het “plan-MER SPHA” wordt gerealiseerd.
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Dit alternatief is het eigenlijke nulalternatief waarbij de parallelwegen (of een
alternatief daarvoor) langs de E34 niet gerealiseerd worden. Het Beslist Beleid
wordt hierbij wel gerespecteerd. De E34 blijft bestaan uit 2x2 rijstroken.

11.4.2.1

Evaluatie vanuit planologisch-verkeerskundige hiërarchie in het wegennet
Er is een samenhangend hoofdwegennet (R2 sluit rechtstreeks aan op
A11/E34)
De hoofdweg neemt de rol van een primaire weg (verzamelende functie)
op zich. Hierdoor wordt het hogere wegennet belast door verkeer van een
ondergeschikte relatie
Lokale wegen (N451 en N450 – noord) sluiten rechtstreeks aan op het
hoofdwegennet
Door de realisatie van de westelijke ontsluiting is er op het lagere
wegennet een scheiding tussen havenverkeer (westelijke ontsluiting) en
het woon-werkverkeer naar de dorpen (N451). Door het plaatsen van een
vrachtwagensluis op de Schoorhavenweg kan afgedwongen worden dat al
het vrachtwagenverkeer gebruik moet maken van de westelijke ontsluiting.

11.4.2.2

Evaluatie vanuit inrichtingsprincipes

11.4.2.2.1

Aantal aansluitingen en afstanden tussen de aansluitingen
Het aantal aansluitingen neemt toe ten aanzien van de huidige toestand,
waardoor de afstanden tussen de verschillende aansluitingen nog
beperkter worden. Door de realisatie van de westelijke ontsluiting ontstaan
er volgende afstanden tussen de aansluitingen:

Waaslandhaven – Oost - Melsele

Ca 4.5 km

Melsele – R2

Ca 1.8 km

R2 – Waaslandhaven - West

Ca 2.8 km

Waaslandhaven – West – Vrasene

Ca 1.1 km

Vrasene – Kemzeke

Ca 9 km
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Intensiteiten en doorstroming
Bij het nulalternatief wordt er uitgegaan van 2 rijstroken op de E34 en de R2 ter
hoogte van het onderzoeksgebied16. Onderstaande tabel geeft aan dat op bijna alle
segmenten van de E34 capaciteitsproblemen verwacht kunnen worden. Deze
problemen situeren zich in hoofdzaak richting Antwerpen tijdens de ochtendspits
en richting Zelzate tijdens de avondspits.

Legende:

70% < I/C < 80% : occasionele congestie
80% < I/C < 90% : gevarenzone
I/C > 90% : structurele congestie

segment

ochtendspits
intensiteit I/C

E34 richting Zelzate
E34 tussen afrit 8 Waaslandhaven-Oost en afrit 9 Melsele
E34 tussen oprit 9 Melsele en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en afrit Waaslandhaven - West
E34 tussen oprit Waaslandhaven - West en afrit 10 Vrasene
E34 tussen oprit 10 Vrasene en afrit 11 Kemzeke
E34 richting Antwerpen
E34 tussen oprit 11 Kemzeke en afrit 10 Vrasene
E34 tussen oprit 10 Vrasene en afrit Waaslandhaven - West
E34 tussen oprit Waaslandhaven - West en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en afrit 9 Melsele
E34 tussen oprit 9 Melsele en oprit 8 Waaslandhaven-Oost
R2 richting Schelde
R2 tussen E34 en afrit 10 Waaslandhaven-Zuid
R2 richting E34
R2 tussen oprit 10 Waaslandhaven-Zuid en E34

11.4.2.3

avondspits
intensiteit I/C

3150
3700
2700
1800
1250

0,75
0,88
0,64
0,43
0,30

3400
3400
3500
4100
3100

0,81
0,81
0,83
0,98
0,74

3050
4250
3500
3200
3500

0,73
1,01
0,83
0,76
0,83

1600
2300
2900
3150
3400

0,38
0,55
0,69
0,75
0,81

2650

0,63

1850

0,44

1350

0,32

2200

0,52

Evaluatie vanuit afwikkelingsniveau
Omwille van de hoge verzadigingsgraden op de E34 wordt het afwikkelingsniveau
niet kwantitatief berekend.

11.4.2.4

Evaluatie vanuit ruimtelijke haalbaarheid
Dit alternatief is ruimtelijke haalbaar.

11.4.2.5

Besluit
Dit alternatief voldoet niet aan de doelstellingen van het project:
Doorgaand en lokaal verkeer blijven sterk gemengd
De afstanden tussen op- en afritten wordt nog verder verkleind door het
bijkomende complex

16

Op de R2 tussen de aansluiting met E34 en het complex Waaslandhaven-Zuid zijn er in beide richtingen 3 rijstroken, maar
omdat deze drie rijstroken fungeren als een grote weefzone wordt slechts een capaciteit van 2 rijstroken verondersteld. Analoog
voor het gedeelte op de E34 richting Zelzate tussen complex Melsele en de afrit richting R2.
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Dit alternatief (zowel de noordzijde als de zuidzijde van het alternatief) is dus geen
relevant alternatief voor verdere beoordeling.
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Verbreding van de hoofdweg E34
In dit alternatief wordt het bijkomende verkeer dat zich in de toekomst zal voordoen
opgevangen door een bijkomende rijstrook aan de E34 te realiseren. Hierbij wordt
deze niet als een afzonderlijke parallelweg maar als een verbreding opgevat.

Figuur 24: Verbreding van de hoofdweg
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Evaluatie vanuit planologisch-verkeerskundige hiërarchie in het wegennet
Samenhangend hoofdwegennetwerk
Lokale wegen (N450, N451) sluiten aan op hoofdwegennet (= huidige
toestand)
De hoofdweg neemt de rol van een primaire weg (verzamelende functie)
op zich. Hierdoor wordt het hogere wegennet belast door verkeer van een
ondergeschikte relatie.

11.5.1.2

Evaluatie vanuit inrichtingsprincipes

11.5.1.2.1

Aantal aansluitingen en afstanden tussen de aansluitingen
Het aantal aansluitingen neemt toe ten aanzien van de huidige toestand, waardoor
de afstanden tussen de verschillende aansluitingen nog beperkter worden. Door de
realisatie van de westelijke ontsluiting ontstaan er volgende afstanden tussen de
aansluitingen:

11.5.1.2.2

Waaslandhaven – Oost – Melsele

Ca 4.5 km

Melsele – R2

Ca 1.8 km

R2 – Waaslandhaven - West

Ca 2.8 km

Waaslandhaven - West – Vrasene

Ca 1.1 km

Vrasene – Kemzeke

Ca 9 km

Intensiteiten en doorstroming

Legende:

70% < I/C < 80% : occasionele congestie
80% < I/C < 90% : gevarenzone
I/C > 90% : structurele congestie
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ochtendspits
intensiteitI/C

E34 richting Zelzate
E34 tussen afrit 8 Waaslandhaven-Oost en afrit 9 Melsele
E34 tussen oprit 9 Melsele en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en afrit Waaslandhaven-West
E34 tussen oprit Waaslandhaven-West en afrit 10 Vrasene
E34 tussen oprit 10 Vrasene en afrit 11 Kemzeke
E34 richting Antwerpen
E34 tussen oprit 11 Kemzeke en afrit 10 Vrasene
E34 tussen oprit 10 Vrasene en afrit Waaslandhaven-West
E34 tussen oprit Waaslandhaven-West en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en afrit 9 Melsele
E34 tussen oprit 9 Melsele en oprit 8 Waaslandhaven-Oost
R2 richting Schelde
R2 tussen E34 en afrit 10 Waaslandhaven-Zuid
R2 richting E34
R2 tussen oprit 10 Waaslandhaven-Zuid en E34

avondspits
intensiteit I/C

3340
3750
2810
1920
1320

0,53
0,60
0,45
0,30
0,31

4320
4370
4780
5150
3160

0,69
0,69
0,76
0,82
0,75

3350
4710
4280
4100
4280

0,80
0,75
0,68
0,65
0,68

1710
2050
3280
4210
4170

0,41
0,33
0,52
0,67
0,66

2770

0,66

1790

0,43

1650

0,39

3130

0,75

De intensiteiten in het scenario derde rijstrook op de E34 geven vergelijkbare
waarden als in het nulalternatief maar liggen iets hoger, dit is te verklaren doordat
in het scenario met een derde rijstrook de I/C-verhoudingen lager liggen en
bijgevolg de doorstroming beter zal zijn dan in het nulalternatief.
Uit bovenstaande tabel blijkt dat het ten oosten van de R2-lus voldoende is om de
E34 te verbreden tot drie rijstroken per richting. Een verdere verbreding tot vier
rijstroken per richting is in deze zone niet noodzakelijk.
Ten westen van de R2-lus zijn drie rijstroken + een weefzone of
invoeg/uitvoegstrook noodzakelijk.
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Evaluatie vanuit afwikkelingsniveau
Onderstaande figuren geven een beeld van de weefbewegingen die zullen
optreden tijdens de ochtend- en avondspits.

Figuur 25 : Verkeersstromen en weefbewegingen tijdens de ochtendspits bij het
alternatief extra rijstrook
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Figuur 26 : Verkeersstromen en weefbewegingen tijdens de avondspits bij het
alternatief extra rijstrook
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De complexen Waaslandhaven-West en Vrasene zijn op korte afstand van elkaar
gelegen. Door de belangrijke verkeersstromen die hier moeten kruisen zijn hier
weefbewegingen en bijgevolg een verlaagd afwikkelingsniveau te verwachten
tijdens de spitsperioden.
Tijdens de ochtendspits kruist veel verkeer komende vanaf oprit Vrasene gaande
richting E34 Antwerpen met het verkeer komende vanaf E34 Zelzate gaande
richting afrit Waaslandhaven-West. Uit Figuur 25 blijkt dat dit wegsegment van de
E34 tijdens de ochtendspits een afwikkelingsniveau C heeft, indien aangenomen
wordt dat het verkeer meteen overgaat in de tweede rijstrook. Indien het verkeer
langer op de derde rijstrook kan rijden en invoegen op de hoofdweg, zal hier een
hoger afwikkelingsniveau bekomen worden.
Een mogelijk nadeel is dat, indien er zeer veel verkeer ter hoogte van Vrasene de
E34 oprijdt, dat dit verkeer het verkeer dat van richting Zelzate komt en de afrit
WLH-West neemt, belemmert. Zij zullen vertragen op de hoofdweg met een
verkeersonveilige situatie als gevolg.

Tijdens de avondspits kruist veel verkeer komende vanaf E34 Antwerpen gaande
richting Vrasene met het verkeer komende vanaf oprit Waaslandhaven - West
gaande richting E34 Zelzate. Uit Figuur 26 blijkt dat dit wegsegment van de E34
tijdens de avondspits door het vele kruisende verkeer slechts een
afwikkelingsniveau D heeft.

Ook tussen complex Waaslandhaven-West en de aansluiting E34-R2 zijn er
belangrijke kruisende verkeersstromen. Een verschuiving van het complex
Waaslandhaven-West (om de afstand tussen Waaslandhaven-West en Vrasene te
vergroten en op die manier ook het afwikkelingsniveau voor dat segment) is
bijgevolg geen optie. Hierdoor zou men de weefproblemen immers verschuiven
naar het segment tussen Waaslandhaven-West en de aansluiting met de R2.

11.5.1.4

Evaluatie vanuit ruimtelijke haalbaarheid
Het alternatief is ruimtelijk haalbaar.

11.5.1.5

Besluit
Dit alternatief voldoet deels aan de doelstellingen van het project:
het hoofdwegennet is samenhangend
er is voldoende capaciteit op het hoofdwegennet.
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Dit alternatief voldoet op vlak van verkeersveiligheid en inrichtingsprincipes niet
aan de doelstelling van het project:
Het wegsegment van de E34 richting Zelzate tussen Waaslandhaven-West
en Vrasene behaalt slechts een afwikkelingsniveau D tijdens de avondspits
door de vele weefbewegingen en de beperkte afstand die hiervoor
beschikbaar is
De rechtstreekse aansluiting van de westelijke ontsluitingsweg op de E34
resulteert in een bijkomende aansluiting, hierdoor verkleint de afstand
tussen de verschillende complexen
De noordkant van dit alternatief wordt omwille van de verkeersonveilige situatie
niet als relevant alternatief voor verdere beoordeling beschouwd
(afwikkelingsniveau D).
De zuidkant van dit alternatief kan verder in beschouwing genomen worden.
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11.6

Volledige realisatie primaire weg type II van Vrasene tot Melsele
(systeem parallelwegen)

11.6.1

Primaire structuur, parallel aan E34, zonder rechtstreekse aansluiting R2 en
E34
In deze variant wordt een primaire structuur, parallel aan de E34 voorzien. Deze
parallelstructuur wordt gerealiseerd vanaf het oosten van complex 9 Melsele tot ten
westen van complex 10 Vrasene. Deze variant was de basisvariant in de NPC.
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Figuur 27: Primaire structuur, parallel aan E34, zonder rechtstreekse aansluiting
R2 en E34

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Pagina 101 van 298

24/00072

Evaluatie vanuit planologisch-verkeerskundige hiërarchie in het wegennet
Het hoofdwegennet is niet samenhangend. De E34 (hoofdweg) sluit aan
met de R2 (hoofdweg) via een parallelstructuur (primaire weg type II). Dit is
in strijd met de bindende bepalingen van het RSV.
De hoofdweg neemt hoofdzakelijk zijn rol op als verbindend op
internationaal en Vlaams niveau. Het verkeer van en naar het lager
wegennet wordt ontsloten via de parallelstructuur (de primaire weg type II)
Enkel de primaire weg sluit aan op de hoofdweg.

11.6.1.1

Evaluatie vanuit inrichtingsprincipes

11.6.1.1.1

Aantal aansluitingen en afstanden tussen de aansluitingen
De huidige op- en afritten ter hoogte van N451, R2 en N450 en de
geplande aansluiting met de westelijke ontsluiting worden gebundeld tot
één complex, waardoor er vanaf de hoofdweg per richting slechts één
uitvoeg- en één invoegbeweging is.
Onderstaande tabel geeft de verschillende tussenafstanden weer.
Waaslandhaven Oost – parallelstructuur

Ca 4.2 km

Totale lengte van de parallelstructuur

Ca 7 km

parallelstructuur – Kemzeke

Ca 8.7 km
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Intensiteiten en doorstroming
Onderstaande tabel geeft de intensiteiten op de verschillende segmenten van de
hoofdwegen en de parallelwegen. Voor dit alternatief werd rekening gehouden met
2 rijstroken op de E34 over de volledige lengte van de parallelstructuur en ten
westen daarvan, ten oosten van de parallelstructuur wordt uitgegaan van 3
rijstroken op de E34. Er wordt uitgegaan van 2 rijstroken per richting voor de
parallelstructuur.

Legende:

70% < I/C < 80% : occasionele congestie
80% < I/C < 90% : gevarenzone
I/C > 90% : structurele congestie

segment

ochtendspits
intensiteit I/C

E34 richting Zelzate
E34 tussen oprit Waaslandhaven-Oost en afrit parallelstructuur
E34 ter hoogte van parallelstructuur
E34 tussen oprit parallelstructuur en afrit Kemzeke
E34 richting Antwerpen
E34 tussen oprit Kemzeke en afrit parallelstructuur
E34 ter hoogte van parallelstructuur
E34 tussen oprit parallelstructuur en afrit Waaslandhaven-Oost
R2 richting Schelde
R2 tussen E34 en afrit Waaslandhaven-Zuid
R2 richting E34
R2 tussen oprit Waaslandhaven-Zuid en E34
parallelweg richting Zelzate (aansluiting R2 ook langs parallelweg )
parallelweg tussen E34 en afrit Melsele
parallelweg tussen oprit Melsele en afrit R2
parallelweg tussen oprit R2 en afrit Waaslandhaven-West
parallelweg tussen oprit Waaslandhaven-West en afrit Vrasene
parallelweg tussen oprit Vrasene en E34
parallelweg richting Antwerpen (aansluiting R2 ook langs parallelweg )
parallelweg tussen E34 en afrit Vrasene
parallelweg tussen oprit Vrasene en afrit Waaslandhaven-West
parallelweg tussen oprit Waaslandhaven-West en afrit R2
parallelweg tussen oprit R2 en afrit Melsele
parallelweg tussen oprit Melsele en E34

avondspits
intensiteit I/C

3250
700
1300

0,52
0,17
0,31

3650
1750
3250

0,58
0,42
0,77

3300
1800
3850

0,79
0,43
0,61

1650
900
3600

0,39
0,21
0,57

2700

0,64

1900

0,45

1350

0,32

2350

0,56

2550
3100
2100
950
600

0,71
0,86
0,58
0,26
0,17

1900
2050
2100
2370
1500

0,53
0,57
0,58
0,66
0,42

1500
3000
2100
1800
2050

0,42
0,83
0,58
0,50
0,57

750
1550
2200
2600
2700

0,21
0,43
0,61
0,72
0,75

Opvallend zijn de zeer lage intensiteiten op de hoofdweg, ter hoogte van de
segmenten waar een parallelweg wordt voorzien. De intensiteiten op de
parallelweg (primaire weg type II) liggen hoger dan op de hoofdweg, op
verschillende segmenten van de parallelweg is er zelfs kans op file. Dit is in
belangrijke mate te verklaren door het ontbreken van een rechtstreekse aansluiting
tussen E34 en R2.

11.6.1.2

Evaluatie vanuit afwikkelingsniveau
Omwille van de onsamenhangendheid van het hoofdwegennet wordt het
afwikkelingsniveau niet kwantitatief berekend. Door deze onsamenhangendheid is
dit alternatief immers sowieso niet relevant voor verdere beoordeling.
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Evaluatie vanuit ruimtelijke haalbaarheid
Bij dit alternatief zal ruimte nodig zijn voor de parallelwegen over de volledige
lengte van het onderzoeksgebied, en voor het complex Waaslandhaven-West.
Dit is ruimtelijk haalbaar.

11.6.1.4

Besluit
Dit alternatief voldoet niet aan de doelstellingen van het project:
Het hoofdwegennet is niet samenhangend.
Doorgaand en lokaal verkeer blijven sterk gemengd op de parallelstructuur
Dit alternatief (zowel de noordzijde als de zuidzijde van het alternatief) is dus geen
relevant alternatief voor verdere beoordeling.

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Pagina 104 van 298

11.6.2

24/00072

Primaire structuur, parallel aan E34, met rechtstreekse aansluiting met R2 en
E34
Voor deze variant zijn twee subvarianten te beschouwen:
Een parallelstructuur die symmetrisch ligt ten opzichte van de E34
Een parallelstructuur die geheel aan de noordzijde van de E34 gelegen is,
zijnde volledig binnen de havenzone.
Ten noorden van de E34 is ten gevolge van de realisatie van het
Liefkenshoekspoor onvoldoende ruimte ter beschikking om de
parallelstructuur volledig ten noorden van de E34 te realiseren (voor de
ligging van het Liefkenshoekspoor zie Figuur 6). Deze subvariant is
ruimtelijk niet haalbaar en wordt bijgevolg niet verder besproken.
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Figuur 28: Primaire structuur, parallel aan E34, met rechtstreekse aansluiting met
R2 en E34
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Evaluatie vanuit planologisch-verkeerskundige hiërarchie in het wegennet
Het hoofdwegennet is samenhangend
De hoofdweg neemt enkel zijn rol op als verbindend op internationaal
niveau en op Vlaams niveau. Het verkeer van en naar het lager wegennet
wordt ontsloten via de parallelstructuur (de primaire weg type II)
Het doorgaand verkeer (op Vlaams en internationaal niveau) is gescheiden
van verkeer met een bestemming in de haven of in de omliggende dorpen
Enkel de primaire weg sluit aan op het hoofdwegennet
Het schakelpunt tussen parallelstructuur en R2 bevindt zich op dezelfde
locatie als het knooppunt tussen E34 en R2

11.6.2.2

Evaluatie vanuit inrichtingsprincipes

11.6.2.2.1

Aantal aansluitingen en afstanden tussen de aansluitingen
De op- en afritten ter hoogte van N451, R2 en N450 worden gebundeld via de
parallelstructuur.
Onderstaande tabel geeft de verschillende tussenafstanden weer:

11.6.2.2.2

Waaslandhaven – Oost - parallelstructuur

Ca 2.3 km

parallelstructuur – R2

Ca 2.7 km

R2 - parallelstructuur

Ca 4.4 km

parallelstructuur - Kemzeke

Ca 8.7 km

Intensiteiten en doorstroming
Onderstaande tabel geeft de intensiteiten op de verschillende segmenten van de
hoofdwegen en de parallelwegen. Voor dit alternatief werd rekening gehouden met
2 rijstroken op de E34 over de volledige lengte van de parallelstructuur en ten
westen daarvan, ten oosten van de parallelstructuur wordt uitgegaan van 3
rijstroken op de E34. Er wordt uitgegaan van 2 rijstroken per richting voor de
parallelstructuur.
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70% < I/C < 80% : occasionele congestie
80% < I/C < 90% : gevarenzone
I/C > 90% : structurele congestie

segment

ochtendspits
intensiteit I/C

E34 richting Zelzate
E34 tussen oprit Waaslandhaven-Oost en afrit parallelstructuur
E34 tussen afrit parallelstructuur en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en oprit parallelstructuur
E34 tussen oprit parallelstructuur en afrit Kemzeke
E34 richting Antwerpen
E34 tussen oprit Kemzeke en afrit parallelstructuur
E34 tussen afrit parallelstructuur en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en oprit parallelstructuur
E34 tussen oprit parallelstructuur en afrit Waaslandhaven-Oost
R2 richting Schelde
R2 tussen E34 en afrit Waaslandhaven-Zuid
R2 richting E34
R2 tussen oprit Waaslandhaven-Zuid en E34
parallelweg richting Zelzate (rechtstreekse aansluiting R2 - E34)
parallelweg tussen E34 en afrit Melsele
parallelweg tussen oprit Melsele en afrit R2
parallelweg tussen oprit R2 en afrit Waaslandhaven-West
parallelweg tussen oprit Waaslandhaven-West en afrit Vrasene
parallelweg tussen oprit Vrasene en E34
parallelweg richting Antwerpen (rechtstreekse aansluiting R2 - E34)
parallelweg tussen E34 en afrit Vrasene
parallelweg tussen oprit Vrasene en afrit Waaslandhaven-West
parallelweg tussen oprit Waaslandhaven-West en afrit R2
parallelweg tussen oprit R2 en afrit Melsele
parallelweg tussen oprit Melsele en E34

avondspits
intensiteit I/C

3340
1890
1050
1320

0,53
0,45
0,25
0,31

4320
2530
2380
3160

0,69
0,60
0,57
0,75

3350
2560
2670
4280

0,80
0,61
0,64
0,68

1720
1380
2260
4170

0,41
0,33
0,54
0,66

2770

0,66

1790

0,43

1650

0,39

3130

0,75

1450
1860
1760
870
270

0,40
0,52
0,49
0,24
0,08

1790
1840
2400
2770
780

0,50
0,51
0,67
0,77
0,22

790
2150
1720
1430
1610

0,22
0,60
0,48
0,40
0,45

340
670
1900
1950
1910

0,09
0,19
0,53
0,54
0,53

Bij een rechtstreekse aansluiting tussen R2 en E34 wordt een betere verdeling van
het verkeer tussen het hoofdwegennet en het primaire wegennet bekomen. 2x2
rijstroken op het hoofdwegennet, ter hoogte van de parallelstructuur bieden
voldoende capaciteit om de berekende verkeersstromen op te vangen.
Om een vlotte doorstroming te realiseren op de parallelstructuur zijn 2x2 rijstroken,
in beide richtingen noodzakelijk.
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Evaluatie vanuit afwikkelingsniveau

Figuur 29: Verkeersstromen en weefbewegingen tijdens de ochtendspits bij het
alternatief primaire structuur parallel aan E34 met rechtstreekse aansluiting tussen
R2 en E34 en tussen parallelwegen en R2
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Figuur 30: Verkeersstromen en weefbewegingen tijdens de avondspits bij het
alternatief primaire structuur parallel aan E34 met rechtstreekse aansluiting tussen
R2 en E34 en tussen parallelwegen en R2

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Pagina 110 van 298

24/00072

Doordat enkel het doorgaand verkeer zich op de hoofdweg bevindt, is er een grote
verkeersveiligheid te verwachten op de hoofdweg.
Op de parallelstructuur echter blijkt uit bovenstaande figuren dat het
afwikkelingsniveau tijdens de spitsperioden verlaagd wordt door de
weefbewegingen. Met name het afwikkelingsniveau F aan de noordzijde
(avondspits) op de parallelstructuur tussen Waaslandhaven-West en Vrasene is
onaanvaardbaar vanuit verkeersveiligheid en doorstroming. Men kan de
weefbewegingen op de verschillende segmenten van de parallelstructuur beperken
door een brug of omleidingsweg. Het volledig vermijden van weefbewegingen door
één brug of omleidingsweg is echter niet mogelijk doordat er zich verschillende
kruisende bewegingen voordoen binnen elk weefvak17. Opdat de parallelstructuur
van de E34 zijn verzamelende rol afdoend zou kunnen opnemen is dus
bijkomende infrastructuur (brug of tunnel) noodzakelijk.
Aan de zuidzijde wordt op de parallelstructuur een afwikkelingsniveau C bereikt ter
hoogte van weefvak 4 en 5. Om hier een niveau B te halen is ook hier bijkomende
infrastructuur noodzakelijk.

Bovendien scoort dit alternatief slecht op het vlak van verkeersveiligheid doordat
de R2 wordt aangesloten zowel op de E34 als op de parallelstructuur op dezelfde
locatie. De weefbewegingen op de R2 tussen de aansluiting met E34 en complex
Waaslandhaven-Zuid zullen hierdoor namelijk op een kortere afstand18 uitgevoerd
moeten worden, hierdoor zal het afwikkelingsniveau op dit segment van de R2
lager liggen dan in de andere alternatieven.
Door de combinatie van een schakelpunt en knooppunt op dezelfde locatie
ontstaat tevens een complexe situatie, waarbij weggebruikers verschillende
beslissingen moeten nemen op een korte afstand. Weggebruikers komende vanaf
de R2 die richting E34 Zelzate willen rijden zullen bijvoorbeeld eerst de keuze
moeten maken tussen enerzijds E34 Antwerpen + parallelstructuur Melsele, en
anderzijds E34 Zelzate + parallelstructuur met complexen Waaslandhaven – West
en Vrasene. Vervolgens zullen deze weggebruikers ca. 300 meter later moeten
kiezen tussen E34 Zelzate en parallelstructuur met complexen Waaslandhaven –
West en Vrasene. Bovendien is het op- en afrittencomplex Waaslandhaven-Zuid
gesitueerd vlakbij de aansluiting R2 - E34.
17

Indien de parallelstructuur slechts twee aansluitingspunten zou hebben dan zou het wel mogelijk zijn om met behulp van een
brug of omleidingsweg de weefbewegingen volledig te vermijden, omdat in dat geval het aantal kruisende bewegingen
beperkter is. In dit alternatief zijn er echter vier aansluitingen op de parallelstructuur (Vrasene, Waaslandhaven-West, R2 en
Melsele). Hierdoor doen zich verschillende kruisende bewegingen voor binnen elk weefvak.
18
Richting R2 dient de parallelstructuur (komende vanuit Melsele) eerst in te voegen bij de afrit van de E34 (komende vanuit
Antwerpen) voordat de gecombineerde oprit kan invoegen bij de R2, hierdoor wordt de afstand tot afrit Waaslandhaven-Zuid
verkleind in vergelijking met andere alternatieven waarbij de parallelstructuur niet eerst moet invoegen. Ook in de andere
richting wordt de weeflengte verkleind doordat na de afrit nog voldoende afstand moet overblijven om de splitsing te maken
tussen E34 (Zelzate) en parallelstructuur (Waaslandhaven-West en Vrasene)
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Naast deze verschillende beslissingen op een korte afstand en verkorte weeflengte
op de R2 zal dit alternatief een korte (en bijgevolg gevaarlijke) invoegstrook
hebben voor verkeer van de parallelstructuur, komende vanuit Antwerpen, rijdend
richting R2.

Figuur 31: Indien R2 wordt aangesloten op E34 en op de parallelwegen ontstaat
een complexe situatie

Dit alternatief wordt slecht beoordeeld op het vlak van verkeersveiligheid omwille
van de weefbewegingen op de parallelstructuur en de complexe situatie door de
gecombineerde aansluiting van parallelstructuur en E34 op R2.
Er werden geen geoptimaliseerde varianten uitgewerkt om het afwikkelingsniveau
op de parallelwegen te verhogen, omdat hierbij de problemen op het vlak van
verkeersveiligheid ter hoogte van de gecombineerde aansluiting van
parallelstructuur en E34 op R2 zich nog steeds zouden voordoen.

11.6.2.4

Evaluatie vanuit ruimtelijke haalbaarheid
Een parallelstructuur die symmetrisch ligt ten opzichte van de E34 is ruimtelijk
haalbaar.
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Besluit
Dit alternatief voldoet in grote mate aan de doelstellingen van het project:
op geen enkel segment worden capaciteitsproblemen verwacht
het aantal aansluitingspunten op de hoofdwegen is beperkt en deze liggen
op voldoende afstand van elkaar
het hoofdwegennet is samenhangend

Dit alternatief voldoet op vlak van verkeersveiligheid en op vlak van
wegenhiërarchie niet aan de doelstellingen van het project:
Te laag afwikkelingsniveau en verkeersonveiligheid (zeker op het
noordelijke deel, maar ook (in mindere mate) op het zuidelijke deel) ) op de
parallelstructuur door weefbewegingen. Optimalisaties om de
afwikkelingsniveaus te verbeteren vragen om bijkomende brug-en
tunnelconstructies (naast de parallelstructuur)
Diverse problemen op vlak van verkeersveiligheid door de gecombineerde
aansluiting van parallelstructuur en E34 op R2
Wegenhiërarchie niet in overeenstemming met richtinggevend gedeelte
RSV: op één locatie wordt een knoop (tussen E34 en R2) gecombineerd
met een schakelpunt (tussen parallelstructuur en R2). In het RSV gaat
men uit van een logische opbouw van het wegennet, waarbij het
hoofdwegennet samenhangend is en de overgang van een lager niveau
naar de hoofdweg gerealiseerd wordt door een schakelpunt en de kruising
tussen twee hoofdwegen door een knoop. Door een knoop en schakelpunt
op één locatie te combineren ontstaat een complexe en minder logische,
en dus verkeersonveiligere, situatie doordat men niet eerst de overgang
maakt van lager niveau naar hoofdweg en dan tijd heeft om de keuze te
maken op de knoop maar alle beslissingen gebundeld worden naar één
locatie.

Dit alternatief wordt omwille van de verkeersonveilige situaties niet als relevant
alternatief voor verdere beoordeling beschouwd (zowel de noord als de zuidkant).
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Realisatie van de primaire weg type II binnen het havengebied
In de inspraakreacties werd geopperd om de primaire structuur niet te realiseren
aan de E34 maar de primaire weg in het havengebied te realiseren. Hierbij wordt
gevraagd naar een opwaardering van de Hazopweg – Steenlandlaan –
Keetberglaan. Daarnaast zijn er ook andere mogelijkheden denkbaar.
In concreto zijn er voor de zone ten westen van de R2 drie mogelijkheden:
Primaire weg gerealiseerd via een opwaardering van de Hazopweg (en
aansluitend) – Steenlandlaan – Keetberglaan
primaire weg gelegen tussen de E34 en het Liefkenshoekspoor
primaire weg gelegen in de zone tussen de Spoorbundel Zuid en het
Liefkenshoekspoor
In de zone ten oosten van de R2 ligt de Steenlandlaan-Keetberglaan reeds parallel
aan de E34 en geldt dus enkel de mogelijkheid van een opwaardering van (de
Hazopweg –) Steenlandlaan – Keetberglaan.

Voor elk van deze opties gelden zware ruimtelijke beperkingen. Een
verkeerskundige toetsing is niet zinvol indien alternatieven niet realiseerbaar zijn.
In dit deel wordt dus vooreerst een toetsing aan de ruimtelijke realiseerbaarheid
gedaan alvorens verkeerskundige aspecten te beschrijven.

Onderstaand is deels gebaseerd op een nota die door aMT opgesteld werd. Deze
nota is in bijlage opgenomen.

11.6.3.1

Ten oosten van de R2

11.6.3.1.1

Evaluatie vanuit ruimtelijke haalbaarheid
Volgens de richtinggevende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen mag een primaire weg II niet rechtstreekse aansluiten op de toegang
tot particuliere terreinen.
Om de bedrijven gevestigd langsheen de Keetberglaan op grondgebied
Zwijndrecht en grondgebied Beveren te kunnen blijven ontsluiten zal hier dus een
bijkomende ventweg aangelegd dienen te worden. De ruimte hiervoor is niet
aanwezig tenzij de aanwezige bedrijven onteigend worden. Ter hoogte van de
spoorwegbrug zal de parallelstructuur onderbroken moeten worden door het
beperkte profiel van vrije ruimte.

11.6.3.1.2

Verkeerskundige aspecten
Naast de ruimtelijke beperking die geldt voor de rijweg zelf is er ook aanvullend
een verkeerskundige beperking gerelateerd aan de aansluiting op de E34. Binnen
het kader van de Oosterweelverbinding zal het complex Waaslandhaven-Oost
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aangepast worden tot de zogenaamde kluifrotonde. Deze is gedimensioneerd op
basis van de huidige inrichting en functie van de Keetberglaan. Een analyse van
de aansluitingswijze in functie van de Oosterweelverbinding heeft immers
aangegeven dat het complex Waaslandhaven-Oost niet extra belast mag worden.
Deze extra belasting zou immers de verkeersveiligheid ten oosten van dit complex
op de E34 in het gedrang brengen wegens een te zware weefbeweging.
11.6.3.1.3

Besluit
Ten oosten van de R2 is het ruimtelijk niet mogelijk om de tracering van de
bestaande wegenis aan te passen naar een primaire weg.

11.6.3.2

Ten westen van de R2: Primaire weg gerealiseerd via een opwaardering van de
Hazopweg

11.6.3.2.1

Evaluatie vanuit ruimtelijke haalbaarheid
Analoog aan de situatie ten oosten van de R2 geldt ook hier dat individuele
bedrijfsontsluitingen niet direct op een primaire weg aangesloten mogen worden.
Ook hier zal dus een systeem met ventwegen aangelegd dienen te worden. Dit is
des te meer noodzakelijk gezien de specifieke bedrijvigheid die hier plaats vindt. In
deze zone zijn er diverse interne relaties waardoor speciale voertuigen (bv
containerliften) gebruik moeten kunnen maken van de wegenis in de toekomst.
Gezien de maximumsnelheid van 50 km/u van deze voertuigen is dit niet
combineerbaar met een inrichting als primaire weg.
De ruimte om t.h.v. de Hazopweg zowel een primaire weg als ventwegen aan te
leggen ontbreekt echter.
Een bijkomend ruimtelijk probleempunt is de aanwezigheid van spoorkruisingen.
Op de Hazopweg bevinden zich momenteel vijf gelijkgrondse kruisingen met het
spoor, waaronder drie bedrijfsaansluitingen waarbij periodisch wagons tijdelijk
stilstaan op de wegkruisingen. Bij een primaire weg zijn dergelijke situaties
uiteraard niet aanvaardbaar en dienen ongelijkvloerse kruisingen gerealiseerd te
worden. Dit is hier echter onmogelijk omdat er geen ruimte beschikbaar is om de
hoogteverschillen te overbruggen en dit zowel voor het spoor als voor de weg. De
bedrijfsingangen bevinden zich immers in de onmiddellijke omgeving van deze
spoorkruisingen.

11.6.3.2.2

Besluit
Ten westen van de R2 is het ruimtelijk niet mogelijk om de tracering van de
bestaande wegenis (Hazopweg) aan te passen naar een primaire weg.
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11.6.3.3

Ten westen van de R2: Primaire weg gelegen tussen de E34 en het
Liefkenshoekspoor

11.6.3.3.1

Besluit
Dit komt overeen met de eerder besproken variant waarbij de parallelstructuur
geheel ten noorden van de E34 gelegen zou zijn, cfr besproken in 11.6.2.
Dit alternatief is ruimtelijk niet realiseerbaar.

11.6.3.4

Ten westen van de R2: Primaire weg gerealiseerd tussen de spoorbundel Zuid en
het Liefkenshoekspoor

11.6.3.4.1

Evaluatie vanuit ruimtelijke haalbaarheid
Een ligging van de primaire weg tussen deze twee spoorinfrastructuren impliceert
een ligging van de primaire weg binnen zowel het Logistiek Park Waasland-Oost
als de Zuidelijke Groenzone. Hier zijn diverse ruimtelijke problemen en
beperkingen aan gerelateerd:
In het logistiek park is het noordwestelijke deel reeds in concessie
gegeven. Deze concessie is niet combineerbaar met de realisatie van een
primaire weg type II (omdat een deel van de gronden dan gebruikt zou
worden door die primaire weg).
Een bundeling met de spoorbundel Zuid is tevens niet mogelijk omwille
van de aanwezigheid van de Groenknolorchis, een Habitatrichtlijnsoort) in
de zone aansluitend op de spoorbundel (aanduiding “5” op bijgevoegde
figuur).
De ontsluitingsweg voor het Logistiek Park zal de aanwezige spoorlijnen
ongelijkvloers kruisen. De realisatie van een primaire weg in het noorden
van het Logistiek Park zal dus betekenen dat deze op een derde niveau
aangelegd dient te worden.
Een ligging in de Zuidelijke Groenzone betekent dat de permanente
ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling, deel van het MMHA,
niet gerealiseerd kan worden.
Om de primaire weg op de R2 aan te kunnen sluiten is het nodig om het bestaande
complex Waaslandhaven-Zuid (aanduiding “6”) aan te passen. Een ligging in de
Zuidelijke Groenzone betekent dat de permanente ecologische infrastructuur met
kwaliteitsdoelstelling, zoals ze nu is opgenomen in het MMHA, niet gerealiseerd
kan worden. Er dient dan een alternatieve locatie gezocht worden.
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Figuur 32: Huidige situatie zuidelijk havengebied en MMHA (1. Bestaande
industriezone, 2. Reeds ontwikkelde zone Logistiek Park Waasland, 3. Logistiek
Park Waasland-Oost, 4. Zuidelijke Groenzone, 5. Reservatiezone Groenknolorchis,
6. Steenlandpolder, 7. Buffers rond Kallo, 8. buffers rond Verrebroek

11.6.3.4.2

Verkeerskundige aspecten
Voor de aansluiting van de primaire weg op het hoofdwegennet is een complex
noodzakelijk. Het is echter geen optie om de westelijke ontsluiting voor de haven
aan te sluiten op de R2. Het complex Waaslandhaven-Zuid is immers op beperkte
afstand gelegen van de aansluiting R2-E34, hierdoor kunnen in de huidige
toestand weefproblemen optreden op dit wegsegment van de R2. Door dit
segment bijkomend te belasten met het volledige nog te ontwikkelen havenverkeer
zullen deze weefbewegingen nog extra bemoeilijkt worden en zal de doorstroming
en verkeersveiligheid op dit deel van het hoofdwegennet onaanvaardbaar
verslechteren.

11.6.3.4.3

Besluit
Ten westen van de R2 is het ruimtelijk niet mogelijk om een primaire weg aan te
leggen binnen de Zuidelijke Groenzone/Steenlandpolder en het Logistiek Park
Waasland-Oost.
Bovendien is er enkel een verkeerskundig aanvaardbare aansluiting van de
primaire weg mogelijk door het complex Waaslandhaven-West (aansluiting
westelijke ontsluiting op de E34) te realiseren.
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Globaal besluit voor de mogelijkheden voor realisatie van de primaire weg type II
binnen het havengebied
Geen van de verschillende mogelijkheden is ruimtelijk haalbaar.
Een opwaardering van de Keetberglaan en de Hazopweg is niet mogelijk
wegens ruimtegebrek. De beschikbare ruimte is reeds ingenomen door
havenactiviteiten.
Een ligging ten zuiden van de spoorbundel Zuid is tevens niet mogelijk
wegens ruimtegebrek. De beschikbare ruimte is hier in beperkte mate
ingenomen door nieuwe bedrijfsactiviteiten maar voornamelijk door de
zones voor ecologische infrastructuur in de haven. Een ligging in de
Zuidelijke Groenzone betekent dat de permanente ecologische
infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling, zoals ze nu is opgenomen in het
MMHA, niet gerealiseerd kan worden. Er dient dan een alternatieve locatie
gezocht worden.
Bovendien worden alle varianten bijkomend gekenmerkt door zware
verkeerskundige problemen.
Deze alternatieven worden dan ook niet weerhouden als relevante alternatieven.
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Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en
Waaslandhaven-West
Dit alternatief werd ontwikkeld op basis van het voorgaande alternatief
(parallelwegen met rechtstreekse aansluitingen tussen R2 en E34). Hierbij werd
uitgegaan van de positieve eigenschappen van het alternatief ‘primaire structuur
parallel aan E34 met rechtstreekse aansluiting tussen E34-R2’ en werd getracht
om de problemen ter hoogte van de aansluiting met de R2 weg te werken.
Daarvoor werd een alternatief onderzocht waarbij de complexen Vrasene en
Waaslandhaven - West gebundeld worden. De parallelweg wordt hierdoor
gereduceerd tot de helft en ten oosten van de parallelweg is een bijkomende
rijstrook noodzakelijk.
In de basisvariant is het complex Waaslandhaven-West op dezelfde manier
georiënteerd volgens het MMHA van het plan-MER SPHA, dit betekent dat de
druppel ten zuiden van de E34 gericht is naar het oosten.
Bij alle geoptimaliseerde varianten is deze druppel gericht naar het westen, omdat
op die manier meer afstand gecreëerd wordt voor de weefbewegingen op de E34
richting Antwerpen tussen Waaslandhaven-West en R2.
Er wordt voor dit alternatief een onderscheid gemaakt tussen de noord- en de
zuidkant van de E34. De verschillende voorstellen van de noordkant zijn
combineerbaar met de oplossingen die voorgesteld worden voor de zuidkant.

Figuur 33: complex Waaslandhaven – West georiënteerd volgens plan-MER SPHA
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Figuur 34: complex Waaslandhaven – West gericht naar het westen in de
geoptimaliseerde varianten.

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Pagina 120 van 298

11.7.1

24/00072

Basisvariant

Figuur 35: Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en
Waaslandhaven-West
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Evaluatie vanuit planologisch-verkeerskundige hiërarchie in het wegennet
Er is een samenhangend hoofdwegennet (R2 sluit rechtstreeks aan op
A11/E34)
De hoofdweg neemt voor een deel de rol van een primaire weg op zich.
Hierdoor wordt het hogere wegennet deels belast door verkeer op een
ondergeschikte relatie.
Bepaalde lokale wegen (N450 – noord) sluiten rechtstreeks aan op het
hoofdwegennet. Door het voorzien van een parallelstructuur ter hoogte van
de op- en afritten N451 en Waaslandhaven - West wordt één rechtstreekse
aansluiting van een lokale weg gesupprimeerd.

11.7.1.2

Evaluatie vanuit inrichtingsprincipes

11.7.1.2.1

Aantal aansluitingen en afstanden tussen de aansluitingen
Het aantal aansluitingen ten aanzien van de huidige toestand blijft gelijk door
samenvoeging van de complexen Vrasene en Waaslandhaven - West. Door de
realisatie van de gebundelde parallelstructuur ontstaan er volgende afstanden
tussen de aansluitingen:

Waaslandhaven – Oost - Melsele

Ca 4.5 km

Melsele - R2

Ca 1.8 km

R2 - parallelstructuur (Waaslandhaven - West & Vrasene)

Ca 2.8 km

parallelstructuur (Waaslandhaven – West & Vrasene) - Kemzeke

Ca 9 km
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Intensiteiten en doorstroming

Legende:

70% < I/C < 80% : occasionele congestie
80% < I/C < 90% : gevarenzone
I/C > 90% : structurele congestie

segment

ochtendspits
intensiteit I/C

E34 richting Zelzate
E34 tussen afrit Waaslandhaven-Oost en afrit Melsele
E34 tussen oprit Melsele en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en afrit parallelstructuur
E34 ter hoogte van parallelstructuur
E34 tussen oprit parallelstructuur en afrit Kemzeke
E34 richting Antwerpen
E34 tussen oprit Kemzeke en afrit parallelstructuur
E34 ter hoogte van parallelstructuur
E34 tussen oprit parallelstructuur en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en afrit Melsele
E34 tussen oprit Melsele en afrit Waaslandhaven-Oost
R2 richting Schelde
R2 tussen E34 en afrit Waaslandhaven-Zuid
R2 richting E34
R2 tussen oprit Waaslandhaven-Zuid en E34
Parallelstructuur tussen complexen Vrasene en Waaslandhaven-West
richting Zelzate: tussen E34 en afrit Waaslandhaven-West
richting Zelzate: tussen oprit Waaslandhaven-West en afrit Vrasene
richting Zelzate: tussen oprit Vrasene en E34
richting Antwerpen: tussen E34 en afrit Vrasene
richting Antwerpen: tussen oprit Vrasene en afrit Waaslandhaven-West
richting Antwerpen: tussen oprit Waaslandhaven-West en E34

avondspits
intensiteit I/C

3340
3750
2810
1080
1320

0,53
0,60
0,45
0,26
0,31

4320
4370
4780
2520
3160

0,69
0,69
0,76
0,60
0,75

3350
2660
3120
3600
3770

0,80
0,63
0,50
0,57
0,60

1720
1410
3280
4210
4170

0,41
0,34
0,52
0,67
0,66

2770

0,66

1790

0,43

1650

0,39

3130

0,75

1650
840
240
690
2050
1620

0,46
0,23
0,07
0,19
0,57
0,45

2260
2630
640
310
640
1870

0,63
0,73
0,18
0,09
0,18
0,52

De intensiteiten op het hoofdwegennet zijn te vergelijken met de intensiteiten uit
het alternatief waarbij een derde rijstrook wordt voorzien, uitgezonderd ter hoogte
van de segmenten op de E34 tussen Waaslandhaven-West en Vrasene. Hier
liggen de intensiteiten lager door de realisatie van de parallelstructuur (opmerking:
in de bovenstaande capaciteitsberekening werd rekening gehouden met 2x2
rijstroken op de hoofdweg vanaf Zelzate tot Waaslandhaven - West, en vanaf daar
tot Antwerpen 2x3 rijstroken). Voor de parallelstructuur is een 2x2 rijweg
verondersteld.
11.7.1.3

Evaluatie vanuit afwikkelingsniveau
Door de bundeling van de twee complexen is er enerzijds één locatie waar hoge
intensiteiten invoegen op de E34 richting Antwerpen en anderzijds één locatie
waar hoge intensiteiten uitvoegen vanaf de E34 komende uit Antwerpen. Deze
locaties zijn gelegen ten oosten van complex Waaslandhaven-West, op beperkte
afstand ten westen van de aansluiting met de R2. Door de nabijheid van de
aansluiting met de R2 zal tijdens de spitsperioden het afwikkelingsniveau op de
E34 verlaagd worden door weefbewegingen (zie weefvak 2 en 5 van onderstaande
figuren).
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Figuur 36 : Verkeersstromen en weefbewegingen tijdens de ochtendspits bij het
alternatief gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en
Waaslandhaven-West : basisvariant

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Pagina 124 van 298

24/00072

Figuur 37 : Verkeersstromen en weefbewegingen tijdens de avondspits bij het
alternatief gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en
Waaslandhaven-West: basisvariant
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Daarnaast zal op de parallelstructuur tussen de complexen Vrasene en
Waaslandhaven-West het afwikkelingsniveau verlaagd worden door
weefbewegingen. Er zijn hier namelijk twee belangrijke kruisende verkeersstromen:
enerzijds verkeer tussen E34 Zelzate en westelijke ontsluiting en anderzijds
verkeer tussen Vrasene en E34 Antwerpen. Tijdens de ochtendspits situeren de
belangrijkste kruisende verkeersstromen zich aan de zuidkant richting Antwerpen,
tijdens de avondspits bevinden deze zich aan de noordkant richting Zelzate.

11.7.1.4

Evaluatie vanuit ruimtelijke haalbaarheid
Het alternatief is ruimtelijke haalbaar.

11.7.1.5

Besluit
Dit alternatief voldoet in grote mate aan de doelstellingen van het project:
op het hoofdwegennet worden geen capaciteitsproblemen verwacht
het hoofdwegennet is samenhangend
er wordt geen bijkomende aansluiting op het hoofdwegennet gerealiseerd

Dit alternatief voldoet op enkele vlakken slechts gedeeltelijk aan de doelstellingen:
over een deel van het projectgebied zal het doorgaand en lokaal verkeer
gescheiden worden; in het overige deel zal de huidige situatie behouden
blijven.
Dit alternatief wordt echter niet beschouwd voor verdere beoordeling omwille van
het lage afwikkelingsniveau F aan de noordzijde ten gevolge van de
weefbewegingen op de parallelstructuur tussen Waaslandhaven-West en Vrasene.
Aan de zuidzijde wordt slechts een afwikkelingsniveau C bereikt.
Verder worden zowel voor de noordzijde, als voor de zuidzijde een aantal
optimalisatievoorstellen verder onderzocht.

11.7.1.6

Mogelijkheden om het afwikkelingsniveau te verbeteren
Om de verschillende afwikkelingsniveaus verder te verbeteren worden in de
volgende paragrafen een aantal mogelijke variaties op “Gedeeltelijke realisatie
primaire weg type II thv Vrasene en Waaslandhaven-West: basisvariant“
uitgewerkt. Hierbij werden de weefbewegingen beperkt (door een grotere afstand
of door een ander type19) of helemaal vermeden (door een logische inrichting met

19

De verschillende types weefbewegingen worden weergegeven in Figuur 65 in bijlage. Een mogelijke verbetering is het
vervangen van een type A weefbeweging (waarbij zowel de invoegende als de uitvoegende verkeersstroom van rijstrook
moeten vervangen) door een type B weefbeweging (waarbij één van beide verkeersstromen niet van rijstrook moet
veranderen).
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brug/tunnel of omleidingsweg). Er werden oplossingen uitgewerkt voor elke
weefbeweging waarvoor in de basisvariant een afwikkelingsniveau C of lager
gehaald worden tijdens ochtend- en/of avondspits. Het gaat dus om de volgende
weefbewegingen:
Parallelweg tussen Vrasene en Waaslandhaven-West richting Antwerpen
(zuid)
Parallelweg tussen Waaslandhaven-West en Vrasene richting Zelzate
(noord)
E34 tussen R2 en afrit parallelstructuur richting Zelzate (noord)
Het basisschema voor de geoptimaliseerde varianten is hetzelfde als voor de
basisvariant met een gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en
Waaslandhaven-West De verschillen tussen deze varianten zijn slechts lokaal,
maar hebben op vlak van verkeersveiligheid wel impact.

Het verlengen van de weefzones is geen optie om het afwikkelingsniveau te
verbeteren, doordat binnen de zone tussen complex Vrasene en de aansluiting
met de R2 twee gerelateerde weefbewegingen plaatsvinden. De weefproblemen
tussen enerzijds Vrasene en Waaslandhaven-West op de parallelstructuur en
anderzijds tussen R2 en parallelstructuur op de E34 zijn met elkaar gerelateerd.
Een vergroting van de afstand voor één van beide weefbewegingen door een
verschuiving van het complex Waaslandhaven-West verkleint immers de afstand
voor de andere weefbeweging. Bijgevolg zullen oplossingen die voorgesteld
worden voor één van beide weefbewegingen ook gevolgen hebben voor de andere
weefbeweging. Een algemene verbetering van het afwikkelingsniveau louter door
een verschuiving van het complex Waaslandhaven-West is dus niet mogelijk.

Op de parallelstructuur zijn twee types van ingrepen mogelijk om de
afwikkelingsniveaus te verbeteren:
Het reduceren van weefbewegingen/kruisingen voor de voornaamste
verkeersstromen (door een gewijzigde weginrichting)
Het volledig vermijden van kruisingen voor de voornaamste
verkeersstromen (door omleggingen, bruggen, tunnels)

Op de E34 tussen R2 en afrit parallelstructuur richting Zelzate is het volledig
vermijden van kruisingen geen optie vanwege de aanwezigheid van
Liefkenshoekspoor in de directe nabijheid van de E34 aan de noordkant. Bijgevolg
kan men voor dit segment het afwikkelingsniveau enkel verbeteren door de
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weefbewegingen te reduceren. Deze verbetering is combineerbaar met alle
verschillende voorstellen voor de parallelstructuur aan de zuidkant van de E34.
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Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en WaaslandhavenWest: Beperken van weefbewegingen op de parallelstructuur
Door een weginrichting waarbij de belangrijkste verkeersstromen niet van rijstrook
moeten veranderen, kan het kruisen van belangrijke verkeersstromen beperkt
worden. Uit Figuur 36 en Figuur 37 blijkt dat de verkeersstroom tussen Vrasene en
E34 Antwerpen de belangrijkste is (in de ochtendspits aan de zuidkant richting
Antwerpen en in de avondspits aan de noordkant richting Vrasene).

Een oplossing die hieraan tegemoet zou kunnen komen is weergegeven in Figuur
38. De twee voornaamste bewegingen (op de parallelwegen) zijn hier ter hoogte
van de aanduidingen A en B aangeduid in het geel (van Vrasene naar Antwerpen)
en in het rood (van Antwerpen naar Vrasene). Voertuigen die deze bewegingen
willen volgen dienen in deze oplossing geen weefbewegingen uit te voeren maar
kunnen hun rijweg gewoon volgen.
Illustratieve toelichting voor de bewegingen aan de zuidzijde van de E34 is terug te
vinden op onderstaande Figuur 38 (de verschillende bewegingen worden ook
verduidelijkt op Figuur 39 en Figuur 40):
Vrasene  Antwerpen: gele lijn volgen vanaf oprit. Geen weefbeweging uit
te voeren.
Vrasene  Waaslandhaven: gele lijn vanaf oprit, vervolgens rechts
houden op de groene lijn. Geen weefbeweging uit te voeren.
Westen  Vrasene: oranje lijn. Geen weefbeweging uit te voeren.
Westen  Waaslandhaven: roze lijn, links invoegen naar gele lijn, rechts
uitvoegen naar groene lijn. Dit is de enige beweging die (twee maal) een
beweging dient uit te voeren.
Voor de bewegingen aan de noordzijde:
Waaslandhaven  Vrasene: blauwe lijn
Waaslandhaven  Westen: blauwe lijn, invoegen op rode lijn, uitvoegen
op roze lijn
Oosten – Vrasene: rode lijn volgen: Geen weefbewegingen uit te voeren
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Beperking van weefbewegingen

B
A

Figuur 38 : Beperken van kruisen van de belangrijkste verkeersstromen tussen de
complexen Vrasene en Waaslandhaven - West door de belangrijkste
verkeersstromen niet van rijstrook te laten veranderen.
Het probleem bij deze variant is dat de hoofdstroom moet links invoegen, waardoor
gevaarlijke verkeerssituaties kunnen ontstaan.

11.7.2.1

Evaluatie vanuit planologisch-verkeerskundige hiërarchie in het wegennet
Zie basisvariant

11.7.2.2

Evaluatie vanuit inrichtingsprincipes
Zie basisvariant

11.7.2.3

Evaluatie vanuit afwikkelingsniveau
Door de logische inrichting tussen de complexen Vrasene en WaaslandhavenWest wordt het afwikkelingsniveau op de parallelstructuur verbeterd, deze
verbetering is echter te beperkt. Tijdens de ochtendspits verbetert het
afwikkelingsniveau van C naar B voor het segment richting Antwerpen. Tijdens de
avondspits verbetert het afwikkelingsniveau van F naar D voor het segment richting
Zelzate.
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Figuur 39: Verkeersstromen en weefbewegingen tijdens de ochtendspits bij het
alternatief gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en
Waaslandhaven-West: beperking van weefbewegingen
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Figuur 40: Verkeersstromen en weefbewegingen tijdens de avondspits bij het
alternatief gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en
Waaslandhaven-West: beperking van weefbewegingen
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Evaluatie vanuit ruimtelijke haalbaarheid
Deze variant is ruimtelijk haalbaar.
De logische inrichting om de weefbewegingen te beperken vereist lokaal een extra
rijstrook (in vergelijking met de basisvariant) op de parallelstructuur in beide
richtingen voor het verkeer tussen Vrasene en Waaslandhaven-West.

11.7.2.5

Besluit
Dit alternatief voldoet in grote mate aan de doelstellingen van het project:
op het hoofdwegennet worden geen capaciteitsproblemen verwacht
het hoofdwegennet is samenhangend
er wordt geen bijkomende aansluiting op het hoofdwegennet gerealiseerd.
Het complex Melsele blijft wel rechtstreeks aangesloten op het
hoofdwegennet
Dit alternatief voldoet op enkele vlakken slechts gedeeltelijk aan de doelstellingen:
over een deel van het projectgebied zal het doorgaand en lokaal verkeer
gescheiden worden; in het overige deel zal de huidige situatie behouden
blijven.

De noordkant van dit alternatief wordt echter niet beschouwd voor verdere
beoordeling omwille van het lage afwikkelingsniveau D ten gevolge van de
weefbewegingen op de parallelstructuur tussen Waaslandhaven-West en Vrasene.
De zuidkant (E34 richting Antwerpen) wordt niet verder beschouwd omwille van het
links invoegen van de hoofdstroom. De grootste stroom voegt links in op de
kleinste stroom. Deze uitzonderlijke situatie is verkeersonveilig (normaliter voegt de
kleinste stroom rechts in in de grootste verkeersstroom).
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Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en WaaslandhavenWest: Volledig vermijden van kruisingen op de parallelstructuur

Aan de noordkant van de E34 dient een oplossing gezocht te worden voor
volgende kruisende verkeersstromen: enerzijds verkeer vanuit Antwerpen E34
richting Vrasene en anderzijds vanuit Waaslandhaven-West richting Zelzate E34.
Door een ongelijkvloerse kruising met vervolgens uitvoegbeweging naar rechts. Dit
is weergegeven in Figuur 41. De beweging Waaslandhaven-West  Zelzate
(lichtblauwe lijn) wordt door de beweging Antwerpen  Vrasene (rode lijn) gekruist
via een brug t.h.v. aanduiding F. De voertuigen die van de Waaslandhaven-West
naar Vrasene rijden dienen rechts uit te voegen t.h.v. aanduiding G.

Vermijden kruising door een brug

F
G

Figuur 41 : Mogelijkheden om de belangrijkste verkeersstromen tussen Vrasene en
Waaslandhaven - West te scheiden langs de noordkant van de E34 door een flyover

Aan de zuidkant van de E34 dient hierbij een oplossing gezocht te worden voor de
kruising van de verkeersstroom uit Vrasene richting Antwerpen met de
verkeersstroom Zelzate E34 richting Waaslandhaven-West. Dit kan op drie
manieren uitgevoerd worden. Beide manieren zijn compatibel met de verschillende
ingrepen voor de noordkant.
Door de kruising uit voorgaande figuur te vervangen door een
ongelijkvloerse kruising, i.e. een brug. Dit is op Figuur 42 aangeduid met
C. De enige resterende beweging (aanduiding D) is het rechts uitvoegen
van de voertuigen die van Vrasene naar de Waaslandhaven-West rijden.
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Kruising via een brug

D
C

Figuur 42 : Mogelijkheid om de belangrijkste verkeersstromen tussen Vrasene en
Waaslandhaven - West te scheiden langs de zuidkant van de E34 door een flyover
Door de verkeersstroom vanuit Vrasene richting Antwerpen rond het
complex Waaslandhaven-West te leiden (aanduiding E van Figuur 43).
Daardoor voegt deze verkeersstroom pas ten oosten van complex
Waaslandhaven-West samen met de verkeersstroom komende van dat
complex. Beide stromen voegen vervolgens in op de E34, er dient
voldoende afstand over te blijven op de E34 tussen deze invoegende
verkeersstroom en de uitvoegende stroom richting R2. Bijgevolg dient de
brug over de E34 voor de aansluiting van het complex WaaslandhavenWest op te schuiven naar het westen20. Een belangrijk nadeel van deze
optie is dat er problemen kunnen ontstaan met weefbewegingen op de
westelijke ontsluiting zelf, doordat de afstand tussen de samenvoeging van
de takken uit oost en west en het complex Watermolen (aansluiting
Schoorhavenweg en Hazopweg op de westelijke ontsluiting) beperkt wordt.

20

Een variant met een omleidingsweg in het zuiden waarbij de brug over de E34 van het complex Waaslandhaven-West
behouden blijft op de oorspronkelijk geplande locatie (volgens het MMHA van het plan-MER SPHA) zou ertoe leiden dat de
afstand tussen het invoegende verkeer vanaf Waaslandhaven-West richting Antwerpen en het uitvoegende verkeer vanaf E34
richting R2 zou verkleinen. Hierdoor zouden de weefproblemen op dit segment toenemen en zou bijgevolg het
afwikkelingsniveau dalen. Daarom werd dergelijke variant niet onderzocht.
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Vermijden kruising door omleidingsweg

E

Figuur 43 : Mogelijkheid om de belangrijkste verkeersstromen tussen Vrasene en
Waaslandhaven - West te scheiden langs de zuidkant van de E34 door een
omlegging

Een derde alternatief voor het vermijden van weefbewegingen aan de
zuidkant is het creëren van twee bruggen over de E34 in combinatie met
een omleidingsweg rond de lussen voor het complex WaaslandhavenWest. Onderstaande figuren verduidelijken deze optie. Door twee bruggen
over de E34 aan te leggen creëert men enerzijds extra afstand tussen
Vrasene en Waaslandhaven-West en anderzijds tussen WaaslandhavenWest en R2. Tussen Waaslandhaven-West en R2 is deze afstand nuttig
om de weefbewegingen beter te laten verlopen, tussen Vrasene en
Waaslandhaven-West is het verlengen van de afstand minder nodig omdat
daar reeds een omleidingsweg voorzien wordt om het weven te vermijden.
De extra afstand tussen Waaslandhaven-West en R2, en het vermijden
van de weefbeweging verkrijgt men ook bij de andere twee alternatieven.
Bijgevolg heeft dit derde alternatief geen voordelen die de eerste 2
alternatieven voor het vermijden van weefbewegingen aan de zuidkant niet
hebben.
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Vermijden kruising door omleidingsweg
in combinatie met 2 bruggen over E34

Figuur 44: gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en
Waaslandhaven-West: geoptimaliseerde variant waarbij de belangrijkste
verkeersstromen gescheiden worden

11.7.3.1

Evaluatie vanuit planologisch-verkeerskundige hiërarchie in het wegennet
Zie basisvariant

11.7.3.2

Evaluatie vanuit inrichtingsprincipes
Zie basisvariant

11.7.3.3

Evaluatie vanuit afwikkelingsniveau
Het afwikkelingsniveau wordt verhoogd door de weefbewegingen te vermijden. In
sommige gevallen wordt geopteerd voor links invoegen. Een duidelijke signalisatie
is hierbij een vereiste.

11.7.3.4

Evaluatie vanuit ruimtelijke haalbaarheid
Het alternatief is haalbaar.
Ten noorden van de E34 is momenteel nog de nodige ruimte beschikbaar tussen
de complexen Vrasene en Waaslandhaven-West. Ten noorden van de E34 wordt
een bedrijventerrein gepland, bij sommige varianten zal een deel van het
bedrijventerrein ingenomen worden. Het project-MER voor de ontwikkeling van dit
bedrijventerrein is lopende.
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Besluit
Dit alternatief voldoet in grote mate aan de doelstellingen van het project:
op het hoofdwegennet en de parallelstructuur worden geen
capaciteitsproblemen verwacht
het hoofdwegennet is samenhangend
er worden geen bijkomende aansluitingen op het hoofdwegennet
gecreëerd
Dit alternatief voldoet op enkele vlakken slechts gedeeltelijk aan de doelstellingen:
over een deel van het projectgebied zal het verkeer gescheiden worden; in
het overige deel zal de huidige situatie behouden blijven.
Bij de variant omleidingsweg aan de zuidkant van de E34 dienen de
weefbewegingen op de westelijke ontsluiting zelf onderzocht te worden
(doordat de afstand tussen de samenvoeging van de takken uit oost en
west en het complex Watermolen beperkt wordt worden de
weefbewegingen mogelijk problematisch)
De voorgestelde oplossing aan de noordzijde kan als relevant alternatief voor
verdere beoordeling beschouwd worden.
Van de voorgestelde oplossingen aan de zuidzijde wordt de optie van een
ongelijkvloerse kruising als het meest valabel beschouwd.
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Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en WaaslandhavenWest: Beperken van weefbewegingen op de E34 tussen R2 en
parallelstructuur door twee aparte afritten aan de noordkant
Uit Figuur 37 blijkt dat in de basisvariant een afwikkelingsniveau C gehaald wordt
voor de weefbeweging op de E34 tussen R2 en parallelstructuur. Omwille van de
aanwezigheid van Liefkenshoekspoor in de directe nabijheid van de E34 kan voor
dit segment het afwikkelingsniveau enkel verbeterd worden door de
weefbewegingen te reduceren (ongelijkvloers kruisen is door de ruimtelijke
beperkingen niet mogelijk). Deze verbetering is combineerbaar met alle verbeterde
voorstellen voor de parallelstructuur aan de zuidkant van de E34.

De weefbewegingen op de E34 tussen R2 en parallelstructuur kunnen beperkt
worden door aan de noordzijde van de E34 twee aparte afritten te voorzien voor de
complexen Vrasene en Waaslandhaven-West. De oprit van beide complexen
richting Zelzate blijft wel gebundeld. Door twee aparte afritten te voorzien wordt de
weefbeweging tussen R2 en parallelstructuur uit de basisvariant omgezet in een
invoegbeweging van de R2 en uitvoegbeweging richting Waaslandhaven-West,
aangezien de E34 zowel voor als na dit segment drie rijstroken zal tellen. De meest
rechtse van deze drie rijstroken loopt verder als afrit Vrasene, vanaf deze splitsing
telt de E34 twee rijstroken. Deze oplossing is weergegeven in Figuur 45.

Figuur 45: gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en
Waaslandhaven-West: geoptimaliseerde variant waarbij de weefbewegingen op de
E34 tussen R2 en parallelstructuur beperkt worden

11.7.4.1

Evaluatie vanuit planologisch-verkeerskundige hiërarchie in het wegennet
Zie basisvariant

11.7.4.2

Evaluatie vanuit inrichtingsprincipes
Zie basisvariant
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Evaluatie vanuit afwikkelingsniveau
Door twee aparte afritten te voorzien wordt de weefbeweging tussen R2 en
parallelstructuur uit de basisvariant omgezet in een invoegbeweging van de R2 en
uitvoegbeweging richting Waaslandhaven-West. Hierdoor zal het
afwikkelingsniveau op dit segment van de E34 verbeteren. Aangezien bij deze
inrichting niet langer sprake is van een weefbeweging kan het afwikkelingsniveau
niet bepaald worden met de methode van de HCM.

11.7.4.4

Evaluatie vanuit ruimtelijke haalbaarheid
De ruimtelijke inname aan de noordzijde van de E34 zal vergelijkbaar zijn met de
basisvariant.

11.7.4.5

Besluit
Dit voorstel voldoet in grote mate aan de doelstellingen van het project als
noordkant in combinatie met een oplossing voor de zuidkant waarbij complexen
Vrasene en Waaslandhaven-West gebundeld worden:
op het hoofdwegennet en de parallelstructuur worden geen
capaciteitsproblemen verwacht
het hoofdwegennet is samenhangend
er worden geen bijkomende opritten op het hoofdwegennet gecreëerd
Dit voorstel voldoet op enkele vlakken slechts gedeeltelijk aan de doelstellingen:
over een deel van het projectgebied zal het verkeer gescheiden worden; in
het overige deel zal de huidige situatie behouden blijven.
er wordt één bijkomende afrit op het hoofdwegennet gecreëerd
Dit alternatief wordt (in combinatie met één van de opties voor het volledig
vermijden van kruisingen op de parallelstructuur aan de zuidkant van de E34) als
een relevant alternatief voor verdere beoordeling beschouwd.
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Tabel 1 : Algemeen besluit - overzichtstabel
Nulalternatief

Verbreding E34

Volledige realisatie primaire weg type II van Vrasene tot

Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en Waaslandhaven-West

Melsele
geen westelijke

Realisatie

Verbreding van

Volledige

Volledige

Realisatie van

ontsluiting

westelijke

de hoofdweg

parallelstructuur

parallelstructuur

ontsluiting

E34

zonder

met

rechtstreekse

rechtstreekse

aansluiting

aansluiting

E34/R2

E34/R2

(MMHA)

Basisvariant

Beperken van

Volledig

Beperken van
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Volledige realisatie primaire weg type II van Vrasene tot

Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en Waaslandhaven-West
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Volledige realisatie primaire weg type II van Vrasene tot

Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en Waaslandhaven-West
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Algemeen besluit
1. Nulalternatieven
Beide onderzochte nulalternatieven:
a) De bestaande infrastructuur blijft volledig behouden. Dit betekent dat de westelijke
ontsluiting van de haven, niet wordt gerealiseerd.
b) De bestaande infrastructuur blijft behouden, en de westelijke ontsluiting volgens het
Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief (MMHA) van het “plan-MER over het
strategische plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen in haar
omgeving” wordt gerealiseerd
kunnen de verwachte bijkomende intensiteiten niet aan. Door de te hoge
verzadigingsgraden op de E34 komt de doorstroming en de verkeersveiligheid in
gedrang.

2. Verbreding van de E34 (aanleg derde rijstrook) met een bijkomend complex
Waaslandhaven -West
Door een extra rijstrook toe te voegen wordt met drie rijstroken per richting voldoende
capaciteit gecreëerd. Doordat geen parallelstructuur wordt aangelegd zal de E34 belast
worden met extra verkeer van een onderliggende relatie.
Het alternatief bijkomend complex Waaslandhaven - West impliceert de aansluiting van
een bijkomend complex op de E34 door de realisatie van de westelijke ontsluiting. Dit is
niet in lijn met de inrichtingsprincipes van de hoofdwegen, omdat de verschillende
aansluitingen op de E34 op een nog kortere afstand ten opzichte van elkaar komen te
liggen. Het wegsegment van de E34 tussen Waaslandhaven-West en Vrasene behaalt
slechts een afwikkelingsniveau D tijdens de avondspits door de vele weefbewegingen en
de beperkte afstand die hiervoor beschikbaar is. Bijgevolg wordt dit alternatief omwille
van de verkeersonveilige situatie niet als relevant alternatief voor verdere beoordeling
beschouwd.
Voor de zuidzijde kan een goed afwikkelingsniveau bekomen worden, Dit wordt als een
valabel alternatief beschouwd.
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3. Volledige realisatie van een primaire weg type II van Vrasene tot Melsele
Bij de alternatieven waarbij gekozen wordt om een primaire weg type II te realiseren
parallel aan E34 wordt het aantal op- en afritten beperkt gehouden. Hierdoor wordt het
verkeer op de hoofdweg E34 niet belast met verkeer op een ondergeschikte relatie, zodat
de E34 zijn internationale en gewestelijke verbindingsfunctie kan vervullen.
a) Primaire structuur, parallel aan de E34, zonder rechtstreekse aansluiting tussen R2
en E34 (basisvoorstel uit nota publieke consultatie)
Het alternatief met een primaire structuur parallel aan de E34 (om de complexen
Vrasene, Waaslandhaven – West, R2 en Melsele te bundelen) waarbij er geen
rechtstreekse aansluiting bestaat tussen de R2 en de E34 wordt niet verder in
overweging genomen omdat er hierdoor een onsamenhangend hoofdwegennet ontstaat.
Bovendien leidt dit tot hogere intensiteiten op de primaire wegstructuur, dan op de
hoofdwegenstructuur.
b) Primaire structuur, parallel aan E34, met rechtstreekse aansluiting tussen R2 en E34,
en tussen primaire parallelwegen en R2
Het alternatief met een primaire structuur, parallel aan de E34 (om de complexen
Vrasene, Waaslandhaven - West en Melsele te bundelen en de verbinding van deze
complexen met de R2 mogelijk te maken) waarbij wel een rechtstreekse aansluiting
voorzien is tussen R2 en E34 heeft verschillende voordelen (samenhangend
hoofdwegennet en beperkt aantal aansluitingen op E34). Dit alternatief wordt niet
weerhouden omwille van het lage afwikkelingsniveau op sommige segmenten van de
parallelstructuur. Om de afwikkelingsproblemen op de parallelstructuur op te lossen zou
(opnieuw) bijkomende infrastructuur noodzakelijk zijn. Daarnaast zijn er diverse
problemen op vlak van verkeersveiligheid door de gecombineerde aansluiting van
parallelstructuur en E34 op R2 te verwachten.
c) Realisatie van een primaire weg type II binnen de haven
Beide onderzochte alternatieven waarbij de as Hazopweg wordt opgewaardeerd (in
combinatie met opwaardering Steenlandlaan-Keetberglaan of met ontwikkeling westelijke
ontsluiting richting Zelzate) zullen resulteren in extra weefbewegingen op de R2 tussen
Waaslandhaven-Zuid en de aansluiting met de E3422. Daarnaast zou de opwaardering
van de bestaande Hazopweg – Steenlandlaan – Keetberglaan heel wat problemen met
zich meebrengen: verschillende spoorwegovergangen dienen aangepast te worden,
inname van oppervlakte van bestaande bedrijven, ventweg nodig om bedrijven
bereikbaar te maken en een alternatieve route nodig voor speciale haventuigen. De
realisatie van de primaire weg binnen de haven is ruimtelijk niet realistisch.

22

Bij het alternatief waarbij de opwaardering gecombineerd zou worden met de ontwikkeling van de westelijke ontsluiting zouden deze
extra kruisingen van verkeer zich enkel voordoen richting E34, bij het alternatief zonder westelijke ontsluiting in beide richtingen.
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4. Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en Waaslandhaven-West
a) Basisvariant
Om een oplossing te bieden aan bovenstaande problemen werd een alternatief
onderzocht waarbij de complexen Vrasene en Waaslandhaven - West gebundeld
worden. Door de bundelingen van deze twee complexen is er enerzijds één locatie waar
hoge intensiteiten invoegen op de E34 richting Antwerpen en anderzijds één locatie waar
hoge intensiteiten uitvoegen vanaf de E34 komende uit Antwerpen. Deze locaties zijn in
de basisvariant gelegen op beperkte afstand ten westen van de aansluiting met de R2,
waardoor tijdens de spitsperioden weefbewegingen ontstaan die het afwikkelingsniveau
verlagen tot een niet-aanvaardbaar niveau.

Er werden ook geoptimaliseerde varianten uitgewerkt van het alternatief waarbij de
complexen Vrasene en Waaslandhaven - West gebundeld worden. Hierbij werden een
aantal varianten uitgewerkt om het afwikkelingsniveau op het segment tussen de
gebundelde parallelstructuur en R2 te verbeteren. Hierbij werden de weefbewegingen
beperkt of helemaal vermeden.
b) Beperken van weefbewegingen op de parallelstructuur
Het beperken van de weefbewegingen blijkt niet voldoende om het afwikkelingsniveau tot
een aanvaardbaar niveau te verhogen aan de noordkant van de parallelstructuur. De
optimalisatie voor de zuidkant wordt niet verder meegenomen omwille van het links
invoegen van de hoofdstroom.
c) Volledig vermijden van kruisingen op de parallelstructuur
Indien de weefbewegingen volledig vermeden worden dan wordt wel een aanvaardbaar
afwikkelingsniveau gehaald op de parallelstructuur.
d) Beperken van weefbewegingen op de E34 door twee aparte afritten aan de
noordkant
Deze variant wordt (in combinatie met één van de opties voor het volledig vermijden van
de kruisingen op de parallelstructuur aan de zuidkant van de E34) als wel een relevant
alternatief voor verdere beoordeling beschouwd.
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Er zijn verschillende combinaties mogelijk met de geoptimaliseerde varianten die
beschouwd kunnen worden als relevant alternatief voor verdere beoordeling.

Voor het verdere verloop van het proces wordt voorgesteld volgende varianten
verder mee op te nemen in het MER:
Voor de noordzijde (één alternatief met twee varianten):
Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en Waaslandhaven-West
met de te combineren optimalisaties
o

Fly-over om verkeersstromen tussen Vrasene en Waaslandhaven
West te scheiden

o

het beperken van weefbewegingen op de E34 door twee aparte
afritten aan de noordkant
Voor de zuidzijde (twee alternatieven):
Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en Waaslandhaven-West
met optimalisatie door een fly-over die de verkeersstromen tussen Vrasene
en Waaslandhaven –West scheidt
Verbreding van de hoofdweg E34. Op basis van de huidig gekende
ontwikkelingen kan de noodzaak van een vierde rijstrook over het volledige
plangebied niet aangetoond worden.
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DEEL 4

Milieu-analyse van relevante alternatieven

13

Relevante projectalternatieven
Vanuit de verkeerskundige analyse (zie deel 3), zijn volgende alternatieven weerhouden
als alternatieven die voldoende aan de doelstellingen van het project voldoen om als
relevante alternatieven te beschouwen:
Voor de noordzijde (één alternatief met twee varianten):
Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en Waaslandhaven-West met
o

Fly-over om verkeersstromen tussen Vrasene en Waaslandhaven West
te scheiden

o

Een fly-over en het beperken van weefbewegingen op de E34 door twee
aparte afritten aan de noordkant

Voor de zuidzijde (twee alternatieven):
Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en Waaslandhaven-West met
optimalisatie door een fly-over die de verkeersstromen tussen Vrasene en
Waaslandhaven –West scheidt
Verbreding van de hoofdweg E34.

Naast de aanpassing van de E34 (zijnde een verbreding, al dan niet met aanleg van een
lokale parallelstructuur), met de bijhorende ingrepen zoals de verplaatsing van de
leidingen en de lokale weg, zal ook de buffering langsheen de zuidzijde van de E34 en de
aanleg van twee fietsverbindingen opgenomen worden als projectonderdeel.
Voor de kenmerken van deze deelingrepen wordt tevens verwezen naar p 34.

De alternatieven worden hieronder verder beschreven.

13.1

Noordzijde: Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en
Waaslandhaven-West met Fly-over om verkeersstromen tussen
Vrasene en Waaslandhaven West te scheiden
In dit alternatief wordt een parallelwegstructuur voorzien tussen de zone van de
aansluiting met de N451 en de aansluiting van de Westelijke ontsluiting.
De kruising van verkeersstromen enerzijds verkeer vanuit Antwerpen E34 richting
Vrasene en anderzijds vanuit Waaslandhaven-West richting Zelzate E34 of Vrasene
wordt hier afgehandeld door een ongelijkvloerse kruising met vervolgens
uitvoegbeweging naar rechts voor bestuurders die van Waaslandhaven-West naar
Vrasene willen.
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Ten oosten van het complex voor de Westelijke ontsluiting is een verbreding van de E34
tot 2x3 rijstroken voorzien en dit tot aan de kluifrotonde i.f.v. de oosterweelverbinding. De
2x3 rijstroken sluiten aan op de 2x3 rijstroken ten westen van de kluifrotonde.

Het fietspad aan de R2-lus wordt over de nieuwe verbinding tussen E34 en R2 geleid,
loopt even parallel aan de watergang en sluit ter hoogte van de Steenlandstraat aan op
het bestaande fietspad aan de Steenlandlaan.
Het fietspad langs de spoorlijn wordt aangesloten op de Gasthuisstraat en zo naar Kallo
geleid.

13.2

Noordzijde: Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en
Waaslandhaven-West met een fly-over en het beperken van
weefbewegingen op de E34 door twee aparte afritten aan de
noordkant
In dit alternatief wordt een parallelwegstructuur voorzien tussen de zone van de
aansluiting met de N451 en de aansluiting van de Westelijke ontsluiting.
De weefbewegingen op de E34 tussen R2 en parallelstructuur worden beperkt door aan
de noordzijde van de E34 twee aparte afritten te voorzien voor de complexen Vrasene en
Waaslandhaven-West. De oprit van beide complexen richting Zelzate blijft wel
gebundeld. Door twee aparte afritten te voorzien wordt de weefbeweging tussen R2 en
parallelstructuur uit de basisvariant omgezet in een invoegbeweging van de R2 en
uitvoegbeweging richting Waaslandhaven-West. De meest rechtse van de rijstroken loopt
verder als afrit Vrasene.

Ten oosten van het complex voor de Westelijke ontsluiting is een verbreding van de E34
tot 2x3 rijstroken voorzien en dit tot aan de kluifrotonde i.f.v. de oosterweelverbinding. De
2x3 rijstroken sluiten aan op de 2x3 rijstroken ten westen van de kluifrotonde.

Voor de fietsverbindingen geldt hetzelfde als in de voorgaande paragraaf.

13.3

Zuidzijde: Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en
Waaslandhaven-West met optimalisatie door een fly-over die de
verkeersstromen tussen Vrasene en Waaslandhaven –West scheidt
In dit alternatief wordt een parallelwegstructuur voorzien tussen de zone van de
aansluiting met de N451 en de aansluiting van de Westelijke ontsluiting.
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Voor de zone met parallelwegstructuur ten zuiden van de E34 wordt het kruisen van de
belangrijkste verkeersstromen op de parallelweg volledig vermeden door een
ongelijkvloerse kruising.
De aansluitingslus tussen de Westelijke ontsluiting en E34 draait in westelijke richting om
de afstand tussen invoegend verkeer op de E34 ter hoogte van de westelijke
ontsluitingslus en uitvoegend verkeer van op de E34 naar de R2 maximaal ruimte te
geven.

Ten oosten van het complex voor de Westelijke ontsluiting is tot aan de R2 een
verbreding van de E34 tot 3 rijstroken en een weefstrook en verder oostwaarts een
verbreding tot 3 rijstroken voorzien en dit tot aan de kluifrotonde i.f.v. de
oosterweelverbinding. Deze 3 rijstroken sluiten aan op de 3 rijstroken (per richting) ten
westen van de kluifrotonde.

Het standaardprofiel naast de wegverharding bestaat vanaf de nieuw ontworpen weg uit
3 m berm, 5 m helling, 12 m leidingenstrook, 3 m semi-helling, 4 m rietkraag, 6 m gracht,
3 m semi-helling, 1,5 m berm, 3 m polderweg, 1,5m berm, 3,5 m gracht. In totaal is dit
45,5 m (excl de extra wegstrook).

Figuur 46: schets typeprofiel (Bron: E34 – landschappelijke inpassing. 2011. Palmbout
Urban Landscapes ism. Carin Jannink landschap en stedenbouw en Witteveen + Bos
Belgium NV. I.o.v. MOW – Afdeling Maritieme Toegang)

In de huidige situatie bevinden er zich verschillende duikers onder de E34 tussen het
complex Beveren en het toekomstig complex Waaslandhaven-West. Dit water is
afkomstig van de polder gelegen ten zuiden van de E34 en voornamelijk van de
watergang langsheen de Kasteelstraat/Drieboomkensstraat die water afvoert tot en met
de kern van Beveren. De gracht gelegen ten noorden van de E34 voert het water af naar
het pompstation Stenengoot. Door de aanleg van de Liefkenshoekspoorverbinding en de
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uitbreidingswerken aan de E34 is er echter geen plaats meer om de huidige gracht aan
de noordkant van de E34 te behouden. Deze zal verplaatst worden naar ten zuiden van
de E34. De dimensionering van deze nieuwe gracht is bestudeerd in een studie,
uitgevoerd door IMDC en opgeleverd in december 2010.
Om rekening te houden met natuur technische milieubouw, zullen de oevers van de
toekomstige gracht minder steil zijn dan de huidige. Om zeker genoeg buffercapaciteit te
hebben en overal de nodige diepte te bereiken, is er voor gekozen om hetzelfde,
maximale profiel te behouden over de ganse lengte van de E34 in deze fase van het
project. In de toekomst is er nog optimalisatie mogelijk.

Lokaal wordt een geluidsscherm of een geluidsberm voorzien. Cf eerder vermeld werd dit
uitgewerkt in de studie “E34 – landschappelijke inpassing” (2011, Palmbout Urban
Landscapes ism. Carin Jannink landschap en stedenbouw en Witteveen + Bos Belgium
NV. I.o.v. MOW – Afdeling Maritieme Toegang).
Voor de ligging van beide types van geluidsafscherming wordt verwezen naar pagina 34
van voorliggend document.
Onderstaande figuren geven weer hoe lokaal het profiel afwijkt van het typeprofiel.

Figuur 47: schets profiel met geluidsscherm (Bron: E34 – landschappelijke inpassing.
2011. Palmbout Urban Landscapes ism. Carin Jannink landschap en stedenbouw en
Witteveen + Bos Belgium NV. I.o.v. MOW – Afdeling Maritieme Toegang)
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Figuur 48: schets profiel met geluidsberm (Bron: E34 – landschappelijke inpassing. 2011.
Palmbout Urban Landscapes ism. Carin Jannink landschap en stedenbouw en Witteveen
+ Bos Belgium NV. I.o.v. MOW – Afdeling Maritieme Toegang)

Het fietspad aan de R2-lus wordt over de nieuwe verbinding tussen E34 en R2 geleid en
sluit aan op de polderweg die rond de R2-lus loopt.
Het fietspad langs de spoorlijn wordt aangesloten op de Trepelandstraat.
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Zuidzijde: Verbreding van de hoofdweg E34
Over de volledige lengte van de E34 binnen het plangebied, dus van aan het complex
met de N451 tot aan de kluifrotonde i.f.v. de Oosterweelverbinding, wordt de E34
verbreed. Ten westen van de R2 is dit een verbreding tot 3 rijstroken en een weefstrook,
de

ten oosten wordt de verbreding beperkt tot een 3

rijstrook.

In het complex voor de Westelijke ontsluiting wordt een lus voorzien die draait in
oostelijke richting. Zodoende wordt maximaal afstand behouden met het complex aan de
N451.
Voor de ligging van de geluidsmilderende maatregelen en de fietspaden geldt hetzelfde
als in de voorgaande paragraaf.
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Beschrijving planalternatieven
Op basis van de weerhouden projectalternatieven voor de aanpassing van de E34 en de
principes voor de landschappelijke en geluidsbuffering werden contouren uitgetekend
voor de verschillende mogelijke alternatieven voor het voorgenomen plan (zie hoofdstuk
2).
Ten oosten van de R2:
1 contour. Deze is voor alle alternatieven en varianten gelijk
o

Ten noorden van de E34 werd een marge van 9 m van het huidige
voorontwerp van de nieuwe weginfrastructuur gehouden. Ten noorden
daarvan ligt een aparte strook voor groenbuffering. De leidingenstrook
wordt uit de groenbuffering gelaten, de watergang ligt er mee in. Deze
groenbuffer wordt op zich begrensd door de watergang (afstand 3 m)
parallel aan de E34 en meer naar het oosten toe door de Keetberglaan
(afstand 9 m). De fietspaden zijn mee inbegrepen in de contour.

o

Ten zuiden van de E34 wordt een marge van1 m gehouden ten opzichte
van het huidige voorontwerp voor de nieuwe weginfrastructuur. In dit
voorontwerp is de buffering voor de haven en de E34 alsook de
fietspaden inbegrepen.

Ten westen van de R2:
Voor de noordzijde is 1 contour opgenomen die voor beide varianten geldt:
o

Tussen R2 en Waaslandhaven-West: is de begrenzing voor de
infrastructuur het GRUP Liefkenshoekspoor. Ten noorden van de Hoge
Watergang bevindt er zich nog een groenbuffer van 10 m, op 3 m van de
Hoge Watergang. Ten westen van Waaslandhaven-West is er een berm
van 3 m, een talud van 5 m en een gracht van 6 m voorzien. Rond de
complexen bestaat het basisprofiel uit: 3 m berm, een helling van 12/4 of
een strook die minstens 20 m breed is, nog 1 m reserve, gracht van 6 m,
3 m helling, 1,5 m berm, 3 m polderweg, 1.5 m berm, 3.5 m gracht.

2 contouren ten zuiden. In deze zone verschillen de alternatieven licht op vlak
van weginfrastructuur.
o

Voor het alternatief met de gedeeltelijke realisatie van de primaire weg
werd een voorontwerp uitgewerkt met dezelfde afmetingen qua bermen,
leidingstrook etc als ten oosten van de R2.

o

Voor het alternatief met de verbreding tot 4 rijstroken werd uitgegaan van
de bestaande weginfrastructuur + 7,5 m voor twee extra rijstroken +
eenzelfde strook van 45,5 m daar op aansluitend zoals voor het andere
alternatief.
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Bovenstaande beschrijving resulteert in 2 alternatieven, die verschillen ter hoogte van het
gebied tussen Vrasene en Waaslandhaven-West, waarbij voor alternatief 1 in deze zone
de realisatie van een primaire weg en voor alternatief 2 een verbreding van de huidige
weg voorzien wordt. Voor de grafische weergave van de contouren van beide
alternatieven wordt verwezen naar de kaartenbundel in bijlage.

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Pagina 155 van 298

15

24/00072

Scoping van ingreep-effectgroep-relaties
In een eerste stap worden de mogelijke ingreep-effectgroep-relaties aangegeven.
Vervolgens wordt aangegeven of deze in voorliggend plan effectief kunnen voorkomen,
of deze op projectniveau eenvoudig via milderende maatregelen vermeden kunnen
worden, of dat in het plan-MER SPHA reeds milderende maatregelen voorzien waren
hiervoor. Dit om na te gaan welke van deze effecten zinvol zijn om verder uit te werken in
dit MER. Tijdelijke effecten eigen aan de aanlegfase zijn in kader van dit plan-MER niet
relevant. Het gaat ondermeer om hinder veroorzaakt door geluid, trillingen en stof
veroorzaakt door de werken. Deze effecten zullen uitgewerkt worden op projectniveau.

15.1

Direct ruimtebeslag
Voor deze effectgroep kan een onderscheid gemaakt tussen de situatie tijdens de
aanlegfase en deze tijdens de exploitatiefase. Tijdens de aanlegfase is het ruimtebeslag
ruimer omwille van de werfzone die in de lus voor de ontsluiting Waaslandhaven-West
aanwezig zou kunnen zijn. Deze werfzone is opgenomen in de contouren die in het
voorgaande hoofdstuk beschreven zijn als plan.
Direct ruimtebeslag is van toepassing op het volledige projectgebied. Polderbodems,
landbouwgrond en ecologisch waardevolle terreinen worden ingenomen.
 relevant voor de drie receptoren:
Landschap: het directe ruimtebeslag heeft zowel betrekking op het verdwijnen
van het ‘landschap’ op zich (historisch-geografische elementen en structuren uit
het landschap), op het verdwijnen van bouwkundig erfgoed als op het verlies van
archeologische sites (zowel het vergraven als het onbereikbaar worden van
archeologische sporen ten gevolge van ophogingen).
Het plan-MER SPHA geeft aan dat, omwille van bestaande leemten in de kennis
op het vlak van archeologie, het aangewezen is te werken aan een integratie van
archeologisch onderzoek in de uitvoeringswerkzaamheden. Op dit vlak werd een
concrete gefaseerde werkwijze voorgesteld in het plan-MER SPHA. Een eerste
voorbereidende stap hierin bestaat uit een screening die, in overleg met de
bevoegde Archeologische diensten, nagaat in hoeverre archeologisch onderzoek
noodzakelijk is. Dit wordt niet verder uitgewerkt in dit MER.
Om op landschappelijk vlak negatieve invloeden (oa ten gevolge van direct
ruimtebeslag, maar bv ook netwerkeffect en visuele verstoring) te milderen, wordt
binnen het plan-MER SPHA voorgesteld een plan voor het volledige havengebied
uit te werken. Binnen dit samenhangend plan moeten niet enkel de
landschappelijke aspecten verwerkt worden, maar de verschillende
wenselijkheden geïntegreerd worden. De opmaak van een dergelijk plan is een
overkoepelend gegeven voor de haven en behoort niet tot voorliggend MER.
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De impact van het ruimtebeslag op landschap is reeds behandeld in het planMER SPHA. In voorliggend MER wordt voor het project vermeld welke verliezen
zich voordoen.
Mens: het directe verlies van landbouwgronden wordt cfr het plan-MER SPHA
gemilderd doordat het Vlaams Gewest een flankerend landbouwbeleid zal
opstarten. Dit flankerend landbouwbeleid zal onder meer bestaan uit de
oprichting van één of meerdere lokale grondenbanken en het voorzien in de
bijhorende financiële stimuli. Deze lokale grondenbanken zullen het ruilen van
gronden mogelijk maken waardoor onteigeningen van gronden gelegen in de
projectgebieden grotendeels kunnen vermeden worden en waardoor het
economisch verlies voor de eigenaars en gebruikers beperkt blijft. Het direct
verlies van landbouwgronden in relatie tot bedrijfszetels wordt niet verder
uitgewerkt in dit MER. Wel wordt de benaderende oppervlakte aan
landbouwverlies door het project bepaald.
Eveneens wordt nagegaan in welke mate binnen het plangebied bewoning
aanwezig is.
Natuur: de directe verliezen van habitats voor het volledige SPHA worden
opgevangen in nieuwe natuurgebieden die in het MMHA zijn aangeduid. Binnen
dit MER wordt nagegaan in welke mate aanpassing van de E34 directe verliezen
van waardevolle ecotopen en habitats genereert.

15.2

Geluidsverstoring
Het gebruik van de infrastructuur zal tijdens de exploitatie aanleiding geven tot
geluidsproductie. De geluidsproductie werd in het plan-MER SPHA bestudeerd voor het
basisproject.
 Afhankelijk van de verkeerskundige verschillen van de alternatieven is een bespreking
van de geluidsverschillen tussen de alternatieven relevant. Indien dit het geval is, zal
nagegaan worden of de verwachte geluidseffecten hinder ten aanzien van mens en
natuur kunnen veroorzaken.
Parallel aan de opmaak van het MER werd de noodzakelijke dimensionering voor de
geluidsbuffering voor verkeers- en industrielawaai, cfr voorgesteld in het plan-MER
SPHA, bepaald. De resultaten van deze afzonderlijke studie worden besproken in
voorliggend MER.

15.3

Trillingshinder
Er wordt geen trillingshinder verwacht.
 Dit wordt niet verder uitgewerkt in het MER.
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Luchtverontreiniging
Het gebruik van de infrastructuur zal tijdens de exploitatie aanleiding geven tot emissies.
Dit werd in het plan-MER SPHA bestudeerd voor het basisproject.
 Afhankelijk van de verkeerskundige verschillen van de alternatieven is een bespreking
van de emissieverschillen tussen de alternatieven relevant. Indien dit het geval is zal
nagegaan worden of de verwachte effecten ten gevolg van luchtverontreiniging
gezondheidseffecten ten aanzien van mens kunnen veroorzaken.

15.5

Lichthinder
Mits een goed gebruik van verlichting, cfr de principes van goed verlichten, zal lichthinder
buiten het projectgebied niet optreden. Waar verlichting noodzakelijk is om
verkeersveiligheidsredenen zal dit gebeuren conform de principes van goed verlichten.
Op projectniveau dienen eventueel noodzakelijke milderende maatregelen op de
(vermoede) vliegroutes van vleermuizen langsheen de Waterloop van de Hoge Landen
onderzocht te worden.

15.6

Visuele verstoring
Visuele verstoring tijdens de exploitatie bestaat uit de hinder die ervaren kan worden door
de aanwezigheid van de nieuwe infrastructuurelementen en door rijdende voertuigen. In
het MER zal nagegaan worden of dit effect in significante mate zal optreden, gelet op de
havencontext waarbinnen het project verwezenlijkt zal worden en de geplande visuele en
geluidsvoorzieningen.
 Deze effectgroep zal verder behandeld worden in functie van de receptoren Mens en
Landschap .

15.7

Verstoring van het hydrologisch en hydraulisch systeem
De realisatie van ondergrondse constructies met een potentiële impact op
grondwaterstromingen (zoals kelders van grote gebouwen, tunnels, …) wordt als niet
realistisch beschouwd. Dit zal dan ook niet verder behandeld worden.
Binnen het uiteindelijke project wordt mogelijk, in het stuk tussen de Vrasenebeek en de
R2-lus, een aanpassing voorzien van de bestaande kruisingen van de waterlopen met de
E34. De verschillende kleine kokers worden daarbij vervangen tot een grote koker net ten
westen van de Vrasenebeek. Het verval blijft hierbij nagenoeg ongewijzigd en de
oeverconnectiviteit verbetert hierbij. Deze ingreep is momenteel reeds mogelijk binnen de
huidige bestemming en is dus geen planeffect en is aan het project gekoppeld via het
principe werk-met-werk.
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De noodzaak tot eventuele tijdelijke bemaling tijdens de aanleg kan resulteren in
verdroging van grondwaterafhankelijke vegetaties. Dit kan, zo relevant, op projectniveau
vermeden worden door milderende maatregelen.
Aanpassing van de E34 geeft aanleiding tot een bijkomende verharding. Dit kan
aanleiding geven tot grondwaterstandsdalingen en hogere piekafvoeren in het
waternetwerk. De impact op het watersysteem door de wegenis langs de E34 wordt in de
studie voor de verplaatsing van de Stenen Goot bestudeerd, waar de afwezigheid van
een negatief effect als ontwerpvoorwaarde opgelegd is. In de polders is geen verhoogde
overstromingskans en geen negatief effect op de grondwaterstandstafel te verwachten.
In de projectontwerpen van de alternatieven zijn de resultaten van de studie voor de
verplaatsing van de Stenen Goot verwerkt. Er is geen benodigde ruimte voor
buffervoorzieningen gerelateerd aan de parallelwegenstructuur.
Met betrekking tot het afstromend wegwater bestaat algemene informatie over de
kwaliteit van dergelijk water, maar een kwantitatieve inschatting van het lokale effect is tot
op heden onmogelijk. De effecten op oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit werden in
het plan-MER SPHA besproken.
Dit is niet verder uitgewerkt in voorliggend MER.

15.8

Wijziging van verbindingen
De aanwezigheid van de nieuwe infrastructuur zorgt potentieel voor een onderbreking
van bestaande verbindingen en dit zowel voor natuur als voor de mens.
De nieuwe infrastructuur maakt nieuwe rijbewegingen mogelijk waardoor
verkeersstromen kunnen wijzigen. Dit kan zowel een positieve wijziging zijn als een
negatieve.
Voor de netwerkeffecten ten aanzien van de receptor landschap wordt verwezen naar het
plan-MER SPHA. De effectgroep zal voor deze receptor niet verder uitgewerkt worden in
dit MER.
Met betrekking tot de receptor natuur zijn er belangrijke netwerken aanwezig voor de
vleermuizen en de rugstreeppad door de aanwezigheid van de permanente ecologische
infrastructuur (zoals afgebakend in het MMHA van het plan-MER SPHA). De nieuwe
infrastructuur kan een invloed hebben op dit netwerk.
 Deze effectgroep zal verder behandeld worden in functie van de receptor Mens en
Natuur.
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Wijziging van ongevallenrisico
De nieuwe transportinfrastructuur zal aanleiding geven tot de wijziging van het
ongevallenrisico op de wegen door een wijziging in de doorstroming en benodigde
weefbewegingen.
Dit is een te onderzoeken effect in functie van de receptor Mens.

15.10

Overzichtstabel
Er werd reeds een plan-MER (plan-MER SPHA) gemaakt waarin het basisproject vervat
zit. Het voorliggend MER wordt opgesteld in functie van het uitwerken van een
verkeerskundig betere oplossing. Het voornaamste aspect is dan ook de verkeerskundige
netwerkeffecten op de Mens. Dit aspect werd reeds in deel 3 behandeld.
Gezien de momenteel weerhouden alternatieven en varianten afwijken van het
oorspronkelijke basisalternatief (waarbij in het volledige plangebied parallelwegen
gerealiseerd zouden worden) worden de relevante aspecten direct ruimtebeslag en
netwerkeffecten voor de andere disciplines verder toegelicht alsook, indien relevant,
geluids- en luchtverontreiniging. Deze aspecten worden in volgende hoofdstukken
besproken.

Tabel 2: Te bespreken ingreep-effectgroepen-relaties
Effectgroepcluster

Effectgroep

Uitwerking in het MER

Direct ruimtebeslag

Direct ruimtebeslag

Receptor mens, natuur en landschap

Verstoring

Geluidsverstoring

Nadere uitwerking afhankelijk van de
relevantie van de alternatieven (receptor
Mens/Natuur)

Trillingshinder

/

Luchtverontreiniging

Nadere uitwerking afhankelijk van de
relevante van de alternatieven (Receptor
Mens)

Lichthinder

/

Visuele verstoring

Receptor Mens/Landschap

Verstoring van het hydrologisch

/

en hydraulisch systeem
Netwerkeffecten
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Direct ruimtebeslag
Aangezien de analyse binnen dit MER een analyse op planniveau volgens het
integratiespoor betreft en het plan – in functie van de resultaten van de effectbespreking
in dit plan-MER – nog wordt bijgestuurd, kan voor de bespreking van het definitieve
ruimtebeslag voor de verscheidene varianten geen gebruik gemaakt worden van
‘definitieve plannen’. In volgende hoofdstukken wordt dan ook enkel een beeld gegeven
van de grootte-orde van ruimtebeslag. De weergegeven cijfers zijn eerder als worst-case
situatie te beschouwen. De effecten van de finale plannen zullen beperkter kunnen zijn
door de bijsturing van de contouren die in voorliggend MER gebruikt werden.

16.1

Receptor landschap

16.1.1

Referentiesituatie
Van west naar oost zijn volgende landschappelijke waarden (ankerplaatsen,
relictzones, lijn- en/of puntrelicten) aanwezig ter hoogte van of in de onmiddellijke
omgeving van de E34:
Ankerplaats ’krekengebied van Kieldrecht en Meerdonk’ De oostelijke grens van
de ankerplaats bevindt zich op ongeveer 1,5 km ten westen van de N451. De
zuidelijke grens wordt gevormd door de E34.
Relictzone ‘Scheldepolders Beveren en de Scheldeschorren’ (R40033): de E34
dwarst deze relictzone westwaarts van de N451 (complex Vrasene).
De E34 doorsnijdt hier de Vrasenepolder, die werd ingepolderd tussen 1619 en
1622. Lokale waarden worden in hoofdzaak bepaald door de wijdse
panoramische zichten.
De Zuidelijke watergang, op 400 m en meer noordwaarts de E34, is aangeduid
als lijnrelict ‘Geul en Watergang van de Kreek en dijk Konings Kieldrechtpolder’
(L40022).
De Vrasenebeek ten zuiden van de E34 en E34 kruisend ter hoogte van het
pompgemaal Stenen Goot, is aangeduid als lijnrelict (L40023).
Tussen de wegen ‘Vliegenstal’ ten westen en ‘Hofdam’ ten oosten vormt de E34
de noordelijke grens van een deelgebied van de relictzone ‘Scheldepolders
Beveren en de Scheldeschorren’; deze zone omvat de Beverenpolder die werd
ingepolderd tussen 1619 en 1622.
Het eindpunt van het lijnrelict ‘bunkerlinie hoofdweerstandstelling’ (L40053)
bevindt zich op ca 800 m zuidwaarts van de E34 op bijna 1 km oostwaarts van de
Vrasenebeek. Bunkers uit de eerste wereldoorlog (1916) langsheen deze lijn zijn
beschermde monumenten.
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Op ca 400 m ten zuiden van de bestaande R2-lus is het beschermde landschap
‘Hof ter Welle met omgeving’ gelegen, met hierbinnen het puntrelict ‘Singelberg’.
In de hoek gevormd door de Steenlandlaan en Melseledijk (N450) – dit is ten
noordwesten van het complex E34-N450 – is eveneens een deelgebied van de
relictzone ‘Scheldepolders Beveren en de Scheldeschorren’ (R40033) gelegen.
Het lijnrelict ‘defensieve dijk Zwijndrecht’ (L10058) kruist de E34. Zuidwaarts de
E34 is de zone van deze dijk aangeduid als beschermd landschap, evenals de
omgeving van deze dijk (overgangszone van beschermd landschap ‘defensieve
dijk’).
De omgeving oostwaarts de defensieve dijk is aangeduid als relictzone ‘Polder
van Zwijndrecht’ (R10080), waarvan de noordelijke grens gevormd wordt door de
E34.
In dit deelgebied van de relictzone is het wegpatroon nog ongeveer aanwezig, de
perceelsstructuur nog ongeveer intact, maar het gesloten karakter nagenoeg
volledig verdwenen.

Bouwkundig erfgoed is in de onmiddellijke omgeving van de E34, binnen de
plangebieden van de verscheidene varianten, niet aanwezig.

16.1.2

Effectbespreking
Alle alternatieven en hun varianten nemen meer of minder ruimte in van de relictzones
‘Scheldepolders Beveren en de Scheldeschorren’ (R40033) en ‘Polder van Zwijndrecht’
(R10080). Ook snijden alle alternatieven de Vrasenebeek (lijnrelict L40023) en de
‘Defensieve dijk’ (zowel lijnrelict L10058 als beschermd landschap) met omgeving
(beschermd landschap) aan.
Andere landschappelijk waardevolle structuren worden niet aangesneden. De
effectbespreking legt binnen dit hoofdstuk dan ook de focus op bovenvermelde zones.

16.1.2.1

Oostelijk deelgebied
Langsheen de noordelijke zijde van het plangebied tussen de snelweg en de Watergang
noordwaarts zijn op een aantal plaatsen bomenrijen aanwezig. De Watergang zelf
bevindt zich ter hoogte van de begrenzing van het plangebied.
De aanwezige bomenrijen zorgen onder meer voor een visuele afscherming van de
noordelijk gelegen activiteiten (oa in de zone tussen de N450 en de spoorlijn). Een aantal
van deze bomen dienen verwijderd te worden voor de projectuitvoering. Het verwijderen
van de bomen heeft een (tijdelijke) impact op de zichtbaarheid van deze activiteiten.
In de landschapsstudie wordt de bomenrand aan de noordzijde versterkt of nieuw
gemaakt als sterke scheiding tussen de voorgrond van het landschap en de achtergrond
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van de haven. Het bomenscherm zorgt voor samenhang in het diverse bebouwingsbeeld
van de haven, waardoor de visuele impact van de haven op het agrarische landschap
wordt getemperd. Voorgesteld wordt om op projectniveau na te gaan in welke mate nog
bijkomende maatregelen mogelijk zijn om de impact van het verdwijnen van de bomen te
beperken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het beperken van de ruimteinname (werfzone) zodat de volwassen bomen maximaal kunnen behouden blijven.

Langsheen de zuidelijke zijde is het directe ruimtebeslag zeer relevant. Zowel omwille
van de aanwezigheid van relictzones (Polder van Beveren en Polder van Zwijndrecht),
een beschermd landschap (defensieve dijk en overgangszone) en een lijnrelict
(defensieve dijk) als omwille van het ruimtebeslag langsheen deze zijde van de snelweg.
Dit relatief grote ruimtebeslag is niet zozeer het gevolg van de aanpassing van de
snelweg op zich (meer concreet voor deze zone een verbreding met 1 rijstrook), maar
wordt veroorzaakt door de aanleg van de buffering in combinatie met de aanwezigheid
van leidingen (waarvoor een leidingenstrook voorzien zal worden in het voorgenomen
plan) en lokale weg langsheen de E34 die verschoven dient te worden.
De aanleg van een buffer van de R2 tot Blokkersdijk is voorgesteld in het MMHA; de
realisatie van de buffer op zich is in principe dus onafhankelijk van de aanpassingen aan
de E34. De locatie van de volumebuffer is echter wel afhankelijk van de wijze waarop
aanpassingen van de E34 worden gerealiseerd; meer bepaald de verbreding van de E34
in zuidelijke richting.
Na verkeerskundige analyse van verscheidene varianten (zie deel 3) is voor dit
deelgebied enkel de verbreding van de snelweg met één rijstrook weerhouden, zodat met
betrekking tot de inplantingplaats van de volumebuffer geen onderscheid wordt gemaakt
tussen de verschillende alternatieven en varianten. In dit deelgebied is de ruimte-inname
voor alle planalternatieven (aangepast voorstel parallelweg of verbreding) dan ook
hetzelfde; en minder dan in het niet verder weerhouden basisalternatief waarbij een
volledig uitgebouwd parallelsysteem voorzien werd.

Ter hoogte van de relictzone ‘polder van Zwijndrecht’ en het beschermde landschap van
(de overgangszone van) de Defensieve Dijk die eveneens als lijnrelict is aangeduid,
wordt ten opzichte van de bestaande snelweg een bijkomende strook afgebakend als
plangebied.
De aanleg van een volumebuffer zou (uitgaande van een strook met een breedte van 90
m) een inname betekenen van de relictzone met ca 18 ha (over een lengte van ca 2 km)
en een verlies van ca 8 ha beschermd landschap dat aansluit op de Defensieve Dijk
(over een lengte van ca 900m). Bovendien zal de Defensieve Dijk zou (beschermd
landschap en lijnrelict) over een lengte van bijna 100 m ingenomen worden.
De aanleg van een volumebuffer zou over een grote zone zowel de kenmerken van het
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polderlandschap als de herkenbaarheid van de Defensieve dijk doen verdwijnen. Ook
zou de breuk tussen de delen van de Defensieve Dijk ten noorden en ten zuiden van de
snelweg verder versterkt worden.
Al deze aspecten van direct ruimtebeslag samen worden als een belangrijk negatief
effect beschouwd op landschappelijk vlak. De aantasting van deze landschappelijk
waardevolle eenheden wordt voornamelijk veroorzaakt door de realisatie van een
volumebuffer in deze zone.

In de studie voor de landschappelijke buffering, tevens steunend op de afzonderlijke
geluidsmodelleringen, werd onderstaand voorstel uitgewerkt aan de Defensieve Dijk.

Figuur 49: Geluidswal, gecombineerd met scherm, (Bron: Studie E34 – landschappelijke
inpassing)

Hierbij wordt aan beide zijden van de Defensieve Dijk geen volumebuffer maar een
geluidsscherm gerealiseerd. Er wordt een geluidsscherm voorzien (zie bovenstaande
figuur):
Ten oosten van Defensieve Dijk: aansluitend op de grondwal tot aan Defensieve
Dijk.
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Ten westen van Defensieve dijk: ten westen van de spoorwegovergang, niet
aansluitend op de Defensieve Dijk, over een lengte van ca 350 meter ter
afscherming van de woningen in de Kloetstraat
Dit scherm alsook de poldersloot en rietkraag lopen niet tot aan de Defensieve Dijk. De
Polderweg loopt ter plaatse van de dijk dichter bij de E34 om de aansnijding van de dijk
zo beperkt mogelijk te houden. De aansnijding van de dijk zal nog slechts in de orde van
een 20-tal meter zijn, waardoor de inname van dit beschermde landschap beperkt wordt
tot 0,2ha. De aansnijding van het beschermde landschap “overgangszone van
beschermd landschap Defensieve Dijk” wordt door het gebruik van een scherm i.p.v. een
volumebuffer gereduceerd van een strook van +/- 90m breed naar +/- 40m breed,
waardoor de inname van dit beschermde landschap beperkt wordt tot 3,3 ha. Ook de
inname van de relictzone “Polder van Zwijndrecht” wordt hierdoor beperkt tot 11,7 ha (zie
kaart 5b).
De realisatie van een afscherming met een scherm in plaats van met een berm wordt
verder oostwaarts doorgetrokken tot net ten oosten van de boerderij aan de
Smoutpot(straat). Deze versmalling van de oorspronkelijk voorgestelde bufferwal leidt
over de volledige lengte van het beschermd landschap tot een reductie van de
ruimteinname en leidt tevens tot het behoud van de boerderij.
Samen met de verplaatsing van de Polderweg is tevens een verlaging van de Polderweg
voorzien zodat de opbouw van de dijk beter zichtbaar wordt en deze duidelijker
waarneembaar is voor de gebruikers van de lokale weg, voor de gebruikers van de E34
en voor lokale recreanten.
Dit voorstel vanuit de landschapsstudie wordt, ondanks het ruimtebeslag, ondersteund
vanuit het MER gezien de realisatie van een coupure een sterke verhoging van de
herkenbaarheid van de dijk zal veroorzaken. Dit element wordt dus opgewaardeerd door
deze ingreep.
Hierbij wordt opgemerkt dat voorzien is om de Defensieve Dijk ten noorden van de
snelweg opnieuw vrij te leggen. Vanuit deze plannen wordt het belangrijk geacht dat de
ruimtelijke binding tussen het noordelijk en zuidelijk deel van de dijk wordt gevrijwaard.
Het visualiseren van dergelijke binding is, rekening houdend met het feit dat de snelweg
hier ook hoger ligt dan het polderlandschap (vergelijkbare hoogte dan dijk) en
noordwaarts de snelweg de Keetberglaan loopt, niet zo evident. De aanwezigheid van
een coupure aan weerszijden van de E34 zou een goed middel kunnen zijn om deze
verbinding te herstellen.

De ruimte-inname binnen de relictzone ‘Scheldepolders Beveren en Scheldeschorren’
treedt in hoofdzaak op ten westen van de R2 en wordt in volgende paragraaf besproken.
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Westelijk deelgebied
De E34 vormt tussen de Vrasenebeek (aangeduid als lijnrelict) en de Hofdam (weg
oostwaarts de R2-lus) de noordelijke zijde van de relictzone ‘Scheldepolders Beveren en
de Scheldeschorren’ en meer specifiek de Beverenpolder.
De Singelberg (puntrelict en beschermd landschap) bevindt zich binnen deze relictzone
op ongeveer 400 m ten zuiden van de huidige R2-lus. In geen enkel alternatief of variant
reikt het plangebied tot deze zone.
Westwaarts het huidige complex Vrasene loopt de E34 langs en doorheen de relictzone
‘Scheldepolders Beveren en de Scheldeschorren’ en meer specifiek de Vrasenepolder.
Voor alle alternatieven en varianten wordt deze relictzone ten westen van het
aansluitingscomplex Vrasene aangesneden over een lengte van +/- 1,8 km. Dit is ook in
de huidige toestand reeds zo. Daarnaast wordt de E34 momenteel aan de zuidzijde over
een afstand van ca. 3,5 km begrensd door de relictzone ‘Scheldepolders Beveren en de
Scheldeschorren’. Bij realisatie van de alternatieven zal hierdoor bijkomend ruimte van de
relictzone ingenomen worden. Dit heeft voor de aanpassing van de E34 volgend
benaderend ruimtebeslag tot gevolg:
Alternatief met aangepaste parallelstructuur
In de relictzone wordt over +/- 2.5 km een bijkomende rijstrook gerealiseerd en over +/1.5 km de parallelstructuur. Daarnaast dient ook de lus voor de Westelijke ontsluiting
gerealiseerd te worden en wordt de lus voor de R2 vergroot (zoals voorzien in het niet
weerhouden basisalternatief). Dit stemt (voor het volledige plangebied incl
leidingenstrook, lokale weg e.d.) in totaal overeen met +/- 31,3 ha.
Alternatief met verbreding van de E34
Dit alternatief is beperkter van omvang doordat over een afstand van +/- 1.5 km volstaan
kan worden met een verbreding in plaats van een parallelstructuur. Het totale
ruimtebeslag wordt (voor het volledige plangebied incl leidingenstrook, lokale weg e.d.)
hier geraamd op +/- 31 ha.

De aansnijding van deze relictzone is voor beide alternatieven gelijkaardig en is een
negatief effect van het SPHA. Het verschil in de ligging van de lus voor de westelijke
ontsluiting van de Waaslandhaven leidt niet tot een ander verlies van landschappelijke
waarden. Beide locaties van de lus liggen binnen de relictzone.
Voor beide alternatieven geldt evenwel dat het ruimtebeslag van de verkeerskundig
relevante alternatieven beperkter is dan voor de initieel voorziene volledige
parallelstructuur.
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Conclusie
Elk van de alternatieven en varianten neemt ruimte in van de Zwijndrechtpolder,
Beverenpolder en Vrasenepolder (relictzone ‘Scheldepolders Beveren en de
Scheldeschorren’), wat een negatief effect is.
Voor de oostelijke deelzone is het effect voor alle alternatieven en varianten hetzelfde.
Voor de projectuitvoering zouden bomenrijen verwijderd moeten worden. De
landschapsstudie voorziet echter een bomenrij op deze plaats waardoor dit effect
gemilderd wordt. Op projectniveau kan nagegaan worden op welke manier de ruimteinname tijdens de aanlegfase beperkt kan worden, zodat de bestaande bomen (zo veel
mogelijk) behouden kunnen blijven. De aansnijding van de beschermd landschappen
‘Defensieve Dijk’ en ‘Overgangszone van beschermd landschap Defensieve Dijk’ blijft
ondanks de sterke beperking in breedte een belangrijk punt. Een verlies aan oppervlakte
(lengte) van de dijk dient (en kan) gecompenseerd worden door een opwaardering van
de herkenbaarheid van de dijk in de omgeving. De inname van landschapswaarden is
beperkter dan voor het (niet weerhouden) basisalternatief.
Voor de westelijke zone is voornamelijk de aansnijding van de relictzone ‘Scheldepolders
Beveren en de Scheldeschorren’ relevant. Deze inname wordt negatief beoordeeld. Het
verschil in ruimtebeslag tussen de alternatieven is beperkt. Het ruimtebeslag is in alle
situaties beperkter dan voor het basisalternatief.
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Receptor natuur
De biologische waarde van de vegetaties ter hoogte van het plangebied is, volgens de
Biologische Waarderingskaart (BWK), eerder beperkt. Volgende waarden zijn aanwezig:
Ter hoogte van het complex Melsele zijn de berm van de snelweg evenals taluds
van het complex aangeduid als complex van biologisch minder waardevolle,
waardevolle (en zeer waardevolle) elementen. De (zeer) waardevolle elementen
bestaan hier uit soortenrijk permanent cultuurgrasland met relicten van
halfnatuurlijke graslanden en stroken (bermen) met elementen van rietkragen.
De Vrasenebeek met dijk en bomenrij (dominatie populier) is zuidwaarts de E34
aangeduid als een biologisch waardevol element.
Het landbouwgebied zuidwaarts grenzend aan de E34 is in het centrale
deelgebied aangeduid als een complex van biologisch minder waardevolle
(akkers) en waardevolle elementen (stroken, bermen, … met elementen van
rietkragen).
De bermen van de R2-lus zijn aangeduid als biologisch waardevol: soortenrijk
permanent cultuurgrasland met relicten van halfnatuurlijke graslanden.
In het oostelijk deelgebied is de zone noordwaarts de E34, tussen de snelweg en
de Steenlandlaan, aangeduid als biologisch waardevol: aanwezigheid van
populierenaanplanten in combinatie met soortenrijk permanent cultuurgrasland
met relicten van halfnatuurlijke graslanden en de aanwezigheid van rietkragen /
rietvegetatie. Deze rietkragen en rietvegetatie zijn voornamelijk verbonden aan
de aanwezigheid van de waterloop.
De militaire dijk is aangeduid als een biologisch waardevol lijnelement: dijk met
mesofiel hooiland (glanshaververbond)
De bermen ter hoogte van de bestaande complexen evenals deze langsheen de E34
zullen voor elk alternatief en bijhorende varianten aangesneden worden. Ook de zone in
het oostelijk deelgebied noordwaarts de E34 wordt door de verscheidene alternatieven
en varianten op eenzelfde wijze aangesneden.

Algemeen kan gesteld worden dat, omwille van de relatief beperkte biologische waarden
die aanwezig zijn, het globale effect van direct ruimtebeslag eerder beperkt is. Deze
conclusie is analoog voor elk van de planalternatieven en varianten.
Een belangrijk aandachtspunt hierbij vormen de rietvegetaties die ter hoogte van de
Hoge Watergang aanwezig zijn. Dit is namelijk een vegetatie waarvoor cf het
natuurdecreet een verbod tot wijziging geldt, voor zover de wijziging niet in een
stedenbouwkundige vergunning opgenomen is. Op projectniveau dient getracht te
worden deze te vermijden.
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Langsheen de E34 zal over een groot deel van de lengte (overal behalve t.h.v. de
complexen/lussen) een rietkraag gerealiseerd worden. Dit is een positief effect.

De zone noordwaarts de E34, tussen de Hoge Watergang / Noordzuidverbinding
(westen) en de militaire dijk (oosten) is aangeduid als vogelrichtlijngebied (Schorren en
polders van de Beneden-Schelde).
De effecten van het basisproject werden mee in rekening gebracht bij de uitwerking van
het MMHA in het plan-MER SPHA. De effecten van de huidige alternatieven zijn analoog
hier aan en zijn beperkter van omvang. Een negatief effect op het SBZ-V is dus niet te
verwachten.

Vleermuizen en rugstreeppad zijn aandachtssoorten die ter hoogte van het plangebied
(langsheen de noordelijke zijde van de E34) aanwezig zijn. Voor deze soorten is niet
zozeer het directe ruimtebeslag, maar de impact op ecologische verbindingen van
belang. Hiermee werd rekening gehouden in het plan-MER SPHA.
Ten zuiden van de E34 zijn in het plangebied geen relevante beschermde soorten
aanwezig.

Het plangebied valt niet samen met andere beschermde gebieden zoals
habitatrichtlijngebied, VEN, natuurreservaat, …
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16.3

Receptor Mens

16.3.1

Inname landbouwgebied
De inname van landbouwgebied is van belang voor de zuidelijke zijde van het
plangebied.
Bij de herbevestiging van het agrarisch gebied (HAG), werd in de ruimte tussen de N451
(west) en het woongebied van Zwijndrecht (oost) een afstand van 100 m ten opzichte van
de bestaande snelweg niet herbevestigd. In praktijk lopen in de huidige situatie
landbouwpercelen wel door tot aan de lokale weg parallel aan de E34.
Op de bodemgeschiktheidskaart zijn deze landbouwpercelen aangeduid als matig
geschikt voor grasland en matig tot weinig geschikt voor akkerbouw. Voor overige teelten
(intensieve en extensieve groenteteelt, glasteelten, fruitteelt en boomkwekerij) zijn deze
gronden aangeduid als ongeschikt tot weinig geschikt.
In het plan-MER SPHA krijgen deze gronden vanuit ruimtelijk juridisch perspectief een
zeer hoge score (kaart 3 bij het technisch deelrapport landbouw), de laagste waardering
vanuit fysisch bedrijfstechnisch perspectief (kaart 4 bij het technisch deelrapport
landbouw) en een matige tot hoogste waardering vanuit het totale landbouw oogpunt.

RUIMTEINNAME LANDBOUWGEBIED
De oppervlakten in onderstaande bespreking zijn slechts een benadering. Omdat grote
delen van de huidige verkeersinfrastructuur volgens het gewestplan ingekleurd is als
landbouwgebied, zou een berekening, die louter gebaseerd is op een overlay van GIScontouren van de alternatieven met de gewestplanbestemmingen voor agrarische
gebieden, een enorme overschatting geven van de werkelijke bijkomend ingenomen
oppervlakte aan landbouwgebied ten gevolge van het plan.
Bijgevolg werd enkel de verwachte bijkomende inname ten gevolge van de uitvoering van
de plan berekend.
In het oostelijke deelgebied omvat het plangebied (dat hier voor alle alternatieven en
varianten hetzelfde is) langsheen de zuidelijke zijde een strook van +/- 32m breed met
een lengte van +/- 6km, zijnde een oppervlakte van +/- 19 ha.

Alternatief met aangepaste parallelstructuur
Ten westen van de R2-lus wordt over +/- 2.5 km een bijkomende rijstrook gerealiseerd en
over +/- 1.5 km de parallelstructuur. Daarnaast dient ook de lus voor de Westelijke
ontsluiting gerealiseerd te worden. Dit stemt (excl de ruimte binnen lussen) in totaal
overeen met +/- 21,5 ha.

Alternatief met verbreding van de E34
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Dit alternatief is beperkter van omvang doordat over een afstand van +/- 1.5 km volstaan
kan worden met een verbreding in plaats van een parallelstructuur. Het totale
ruimtebeslag in landbouw (excl de ruimte binnen lussen) wordt hier geraamd op +/- 20
ha.

RUIMTEINNAME HERBEVESTIGD AGRARISCH GEBIED (HAG)
Op basis van de plancontouren werd tevens bepaald welke oppervlakte aan herbevestigd
agrarisch gebied ingenomen wordt door beide alternatieven (zie kaart 9a en 9b). De
HAG’s ten zuiden van de E34 werden zodanig ingetekend dat 100 m afstand tot de weg
behouden werd in functie van de mogelijke aanleg van een parallelwegenstructuur. Na
definitieve vaststelling van het plan kan de grens van het HAG verlegd worden zodat het
gebied tot tegen de grens van de zone voor de wegenis en de bijhorende infrastructuur
komt. Ook mogelijke ‘winst’ aan HAG die hierdoor gerealiseerd kan worden werd
berekend. Zowel het verlies als de mogelijke winst aan HAG voor beide alternatieven is
opgenomen in onderstaande tabel:

Inname HAG (ha)

Mogelijkheid tot creatie HAG
(ha)

Alternatief met aangepaste

35,1

43,7

34,8

44,5

parallelstructuur
Alternatief met verbreding van de
E34

De inname en mogelijkheid tot creatie van HAG blijkt gelijkaardig voor beide
alternatieven. Uit bovenstaande tabel blijkt dat de inname versus de mogelijke creatie
een positieve balans oplevert. Voor het alternatief met aangepaste parallelstructuur kan
een bijkomende zone van 8,6 ha als HAG bestemd worden. Voor het alternatief met
verbreding van de E34 bedraagt de oppervlakte 9,7 ha.
Bij de oppervlakteberekening van de inname, moet wel volgende kanttekening gemaakt
worden: het gebied ten westen van de N451 is momenteel volledig ingekleurd als HAG,
inclusief de N34 en een deel van het complex Vrasene. Hierdoor lijkt het alsof door het
plan een grotere oppervlakte aan HAG ingenomen wordt, dan in werkelijkheid het geval
is. Ten westen van het complex Vrasene zal het ruimtebeslag van het plan voor beide
varianten immers weinig afwijken van de huidige situatie.
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RESTRUIMTE BINNEN LUSSEN VAN VERKEERSCOMPLEXEN
De oppervlakte binnen de lus van de westelijke ontsluiting is niet opgenomen binnen de
planperimeter. De huidige bestemming kan behouden blijven.
De oppervlakte binnen de lus van de R2 is wel opgenomen binnen de planperimeter. De
ruimte binnen de R2-lus (ca 7 ha) kan in principe toegankelijk gemaakt worden (via een
lokale weg die langsheen de oostzijde parallel aan de snelweg onder de R2-brug
onderdoor gaat) en in theorie dus beschikbaar gemaakt worden voor landbouw. Echter,
er wordt aangeraden om de buitenste strook van een 20-tal meter niet te gebruiken voor
landbouw. De sterkste deposities doen zich immers vlak bij de weg voor. Ten gevolge
van de bestaande kleine R2 lus kan aangenomen worden dat relatief grote oppervlakten
vervuild zijn, waardoor het minder aangewezen is deze oppervlakte te gebruiken voor
landbouwdoeleinden.

CONCLUSIE
Het verlies aan landbouwgronden wordt als een belangrijk negatief effect beoordeeld.
Het alternatief met verbreding van de E34 heeft het kleinste ruimtebeslag langsheen de
zuidelijke zijde van het plangebied, al is het verschil met het andere alternatief erg klein.
Verschillen tussen de locatie van ruimte-inname (in hoofdzaak ten gevolge van de locatie
van de lus voor de westelijke ontsluiting) kunnen voor individueel betrokkenen relevant
zijn, maar vormen op dit planniveau geen onderscheidend criterium.
Het verschil tussen de beide alternatieven ten zuiden van de E34 is dermate klein dat niet
eenduidig een voorkeur aan een van de alternatieven gegeven kan worden. Beide
alternatieven hebben op planniveau vergelijkbare effecten.
Ook het verlies aan HAG wordt als belangrijk negatief beoordeeld. Indien de restruimte
tussen de huidig bestemde HAG’s en de plancontouren bijkomend als HAG ingevuld
zouden worden, wordt op planniveau een licht positief effect verkregen.

Onafhankelijk van het gekozen alternatief zijn maatregelen noodzakelijk om het verlies
aan landbouwgrond te compenseren / milderen. Binnen het plan-MER voor het Antwerps
havengebied is voor het hele havengebied, inclusief de zone zuidwaarts de E34, een
reeks van voorstellen uitgewerkt die in hun geheel een effectief sociaal-economisch
begeleidingsplan moeten vormen voor de betrokken landbouwers op de linkerscheldeoever. Er kan dan ook integraal verwezen worden naar de maatregelen die vanuit het
plan-MER SPHA zijn voorgesteld.
Op projectniveau zal dan ook specifiek in overleg met de betrokkenen gezocht moeten
worden naar de meest gepaste / gewenste oplossing binnen het kader dat in functie van
de integrale havenontwikkeling wordt uitgewerkt.
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Bebouwing binnen planperimeter
Enkel in het oostelijk deelgebied, waar de afbakening van het plangebied gelijk is voor
alle alternatieven en varianten, is bebouwing aanwezig die binnen het plangebied valt.
Het betreft het landbouwbedrijf met twee woningen met woning en stalling ter hoogte van
Smoutpot 70 (500-tal meter oostwaarts de defensieve dijk).
De landbouwwoning en een deel van het landbouwbedrijf ter hoogte van Smoutpot 70 op
kadastraal perceel 533M zullen verloren gaan. Op project/ontwerpniveau kan nagegaan
worden in welke mate een herorganisatie van het bedrijf mogelijk is zodat het niet
volledig verloren gaat (bijvoorbeeld verplaatsen van wooneenheid ten zuiden van
stallingen). Een deel van de stallingen is immers op de zuidelijker gelegen perceel 534A
en 535 gelegen. Deze kunnen behouden blijven.

Enkele woningen / landbouwbedrijven zijn in de nabijheid van de snelweg aanwezig,
maar deze vallen buiten het voorgestelde plangebied:
Alleenstaande woning Melseledijk nr80 ten zuidwesten van het complex Melsele.
Hiervan wordt wel een deel van de tuin ingenomen.
2 woningen met stallingen en loods aan overzijde van weg ter hoogte van de
Kloetstraat westwaarts van de spoorlijn.

In het westelijk deelgebied zijn enkele woningen / landbouwbedrijven in de nabijheid van
de snelweg aanwezig, maar deze vallen voor elk van de planalternatieven buiten het
voorgestelde plangebied:
landbouwbedrijf ten noordwesten van het complex Vrasene
mestverwerkingsbedrijf ten westen van Vrasenebeek
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Het toetsingskader voor industriegeluid, gehanteerd in het plan-MER SPHA, is gebaseerd
op het voorstel voor een absolute geluidsnorm dat gedaan werd in kader van de studie
Milieuzonering Antwerps Havengebied. Het specifiek geluid (Lsp) en de toetsing met de
richtwaarden volgens Vlarem II is immers afgestemd op het geluid veroorzaakt door één
nieuwe inrichting. Deze parameter werd dus als niet bruikbaar geacht voor de toetsing
van toekomstscenario’s voor de gehele haven. Daarom werd in de studie gekeken naar
de geluidsbelasting die enkel door havenactiviteiten wordt veroorzaakt en uitgedrukt is in
LAeq. De nachtwaarde van 50 dB(A) LAeq wordt als referentiewaarde of toetsingswaarde
gehanteerd omdat deze grosso modo overeenstemt met de milieukwaliteitsnorm van 45
dB(A) LA9523 én met de Nederlandse Lden-norm van 60 dB(A).

Het toetsingskader dat gehanteerd werd in het plan-MER SPHA voor weg en
spoorgeluid, is gebaseerd op het kader opgesteld voor het Plan-MER Masterplan
Antwerpen ter beoordeling van het verkeerslawaai op basis van de toen bestaande
‘ontwerp’teksten en beleid op Vlaams, Federaal en Europees niveau.
Voor wegen (Bewoond gebouw langs weg):
o

richtwaarde Lden : 60 dB, richtwaarde Lnight: 50 dB

o

maximale waarde Lden: 70 dB, maximale waarde Lnight: 60 dB

Voor spoorwegen (Bewoond gebouw langs spoorweg):

17.1.1

o

richtwaarde Lden : 67 dB, richtwaarde Lnight: 60 dB

o

maximale waarde Lden: 73 dB, maximale waarde Lnight: 65 dB

Huidige toestand cf het plan-MER SPHA
In het plan-MER SPHA werd de huidige toestand (situatie 2003) beschreven op basis van
volgende documenten: Milieuzonering Antwerps Havengebied, Plan-MER Masterplan
Mobiliteit Antwerpen, de Project-MER Oosterweelverbinding.

Een beschrijving van het industriegeluid werd gegeven op basis van de studie
Milieuzonering Antwerps Havengebied. Hierbij werd voornamelijk aandacht besteed aan
de 50dB(A)-contour omdat deze grosso modo gelijkgesteld kan worden aan een LA95
van 45 dB(A), de milieukwaliteitsnorm voor gebieden gelegen binnen de 500 m van
industriegebied. Deze waarde stemt ook ongeveer overeen met een Lden van 60 dB(A).

23

Deze waarde komt overeen met het geluidsniveau (’s nachts) dat volgens Vlarem geformuleerd is voor Gebieden of delen van
gebieden op minder dan 500 m gelegen van industriegebieden niet vermeld sub 3° of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen
en openbare nutsvoorzieningen
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In de omgeving van huidig plangebied werd enkel een overschrijding van deze 50dB(A)waarde gemodelleerd in het noorden van Zwijndrecht (Neerstraat).

Het verkeersgeluid werd beschreven op basis van het project-MER van de
Oosterweelverbinding. Algemeen konden voor Linkeroever volgende conclusies
getrokken worden uit de berekende Lden-contouren:
Alle bebouwing te Zwijndrecht/Burcht/Galgenweel op Linkeroever kennen een
uniform geluidsklimaat met een geluidswaarde boven de richtwaarde (60 dB(A)
voor Lden; 50dB(A) voor Lnight) en beneden de maximale waarde (70 dB(A) voor
Lden; 60 dB(A) voor Lnight).
Ter hoogte van de eerstelijnsbebouwing langs de verkeersafwikkelingswegen
E17 en E34 op Linkeroever is de geluidswaarde hoger dan de maximale waarde.

De bestaande toestand voor het spoorverkeersgeluid werd bestudeerd in kader van het
Project-MER van de Liefkenshoekspoorwegtunnel. Op basis van de berekende
geluidscontouren konden volgende conclusies getrokken worden:
De equivalente geluidsbijdrage tijdens de dag- of nachtperiode aan
goederenverkeer bedraagt slechts 18 dB(A) aan de rand van de woonzone
Verrebroek, 20 dB(A) t.a.v. de woonzone Vrasene, 41 dB(A) t.a.v. de woonzone
Kallo.
Uit de berekeningsresultaten blijkt dat in de berekeningspunten het
spoorverkeersgeluid geen invloed heeft op het huidige geluidsklimaat m.b.t.
omwonenden. De berekende immissieniveaus vanwege het spoorverkeersgeluid
liggen overal ruim beneden het huidig opgemeten achtergrondgeluid.
Indien de intensiteiten zouden verdubbelen is er een toename van 3 dB(A) te
verwachten en zal het huidig omgevingsgeluid nog steeds worden
onderschreden.
De richtwaarden voor een voldoeninggevend akoestisch leefmilieu worden voor
het huidig spoorverkeersgeluid gerespecteerd. Het spoorverkeersgeluid door
goederenverkeer in het havengebied is in de huidige toestand voor de
omliggende woonzones tot het havengebied verwaarloosbaar t.o.v. het
wegverkeersgeluid.

17.1.2

Nulalternatief (referentiesituatie) cf het plan-MER SPHA
Voor de beschrijving van het toekomstige geluidsklimaat werd uitgegaan van de
ontwikkelingen die opgenomen werden in het nulalternatief uit het plan-MER SPHA.
Hierbij werd dus rekening gehouden met de autonome en beleidsgestuurde

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Pagina 175 van 298

24/00072

ontwikkelingen, die gekend waren in de periode van opmaak van het MER, zonder
rekening te houden met de realisatie van het MMHA.

Voor het industriegeluid werden op basis van de toetsing van de berekende LAeq,nacht
waarden ter hoogte van de woonkernen op een aantal plaatsen overschrijdingen
genoteerd van de referentie-richtwaarde van 50dB(A). Voor linkeroever is dat ter hoogte
van Antwerpse Linkeroever (50,7 dB(A))24 , Burcht (52,3 dB(A)) en Zwijndrecht (57,1
dB(A)).
Het wegverkeersgeluid werd in de referentiesituatie berekend voor twee verschillende
scenario’s: een scenario met lage economische groei (0) en een scenario met hoge
economische groei (0+). Toetsing aan de richtwaarden voor Lden (60 dB(A)) en Lnight
(50 dB(A)) leert dat deze richtwaarden op linkeroever in beperkte mate worden
overschreden (langs E17, E34). Vooral de woonzones Zwijndrecht (Scenario 0: Lden
65,9 dB(A) en Lnight 57,8 dB(A); Scenario 0+: Lden 65,7 dB(A) en Lnight 57,5 dB(A)) en
Burcht (Scenario 0: Lden 66,5 dB(A) en Lnight 57,5 dB(A); Scenario 0+: Lden 66,4 dB(A)
en Lnight 57,4 dB(A)) worden het meest belast. Bij de berekeningen werd rekening
gehouden met de realisatie van de Oosterweelverbinding, echter zonder mitigerende
maatregelen (geluidsschermen, aarden wallen, stille wegdekken,..). De resultaten dienen
dan ook als een worst case scenario beschouwd te worden.
Toetsing van het spoorweggeluid aan de richtwaarden voor Lden (67 dB(A)) en Lnight
(60 dB(A)) leert dat deze in de omgeving van het plangebied niet overschreden worden.
Om een inschatting te kunnen geven van de kwaliteit van het geluidsklimaat in de
omliggende woonzones veroorzaakt door meerdere bronnen “industrie – wegverkeer –
spoorverkeer” werden de waarden van de milieukwaliteitsmaat bepaald. In de omgeving
van het plangebied werd enkel voor Zwijndrecht een ‘zeer slechte’ akoestische kwaliteit
berekend. Voor de woonkernen Burcht, Kallo en Linkeroever werd een ‘slechte’
akoestische kwaliteit berekend.

17.1.3

Toekomstige situatie MMHA (referentiesituatie voor voorliggend MER)

17.1.3.1

Aantal inwoners binnen de richtwaardecontouren
Voor industriegeluid geeft het MMHA, net zoals voor de andere planalternatieven, een
significant negatief effect (toename van 18%) m.b.t. het aantal inwoners binnen de
richtwaardecontour. De verschuivingen situeren zich vooral in Kallo en Zwijndrecht
(invulling van de Vlakte van Zwijndrecht).
Voor wegverkeersgeluid is er een verwaarloosbaar effect (toename +1%). De
verkeersstromen op de nieuwe wegen zijn te klein om een aansnijding door de

24

In de bespreking zullen telkens de waarden van de meetpunten met de hoogste berekende waarde voor deze woonkern opgenomen
worden.
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richtwaardecontour (LAeq,nacht = 50 dB(A)) in de nabije woonzones te bekomen. Bij de
bestaande wegen wordt er evenmin een relevante uitbreiding van de richtwaardecontour
verwacht.
Voor spoorweggeluid kan de nieuwe spoorlijn langs de E34, lokaal, aanleiding geven tot
een beperkt aantal extra gehinderden in het landelijk gebied. De uitbreiding van
richtwaardecontour (Lnight = 60 dB(A)) rondom de nieuwe spoorlijnen buiten het
havengebied veroorzaken dus slechts een zeer beperkte aansnijding aan de aanliggende
woonzones. Rondom het bestaande spoorwegennet wordt geen uitbreiding van de
richtwaardecontour (Lnight = 60 dB(A)) t.o.v. de referentiesituatie verwacht.

17.1.3.2

Impact op de beleving als gevolg van wijzigingen in het geluidsniveau
Naast het effect op wijziging van het aantal gehinderden binnen de richtwaardecontouren
zijn er eveneens effecten in beleving mogelijk als gevolg van wijzigingen van het
geluidsniveau t.o.v. de referentiesituatie. Vergelijking van de berekende waarden voor het
MMHA met de berekende waarden voor de referentiesituatie geeft inzicht in de evolutie
van het specifieke geluid van de bron (industrie, weg- of spoorverkeer) wanneer het plan
wordt gerealiseerd.
De planeffecten voor industriegeluid zullen duidelijk een effect hebben t.o.v. de
referentiesituatie m.b.t. de woningen richting havengebied te Verrebroek, met stijgingen
van ongeveer 6 dB in het MMHA, ook al blijft de kern van Verrebroek buiten de
richtwaardecontour voor geluidshinder door industriegeluid. In Kallo, Beveren, en
Zwijndrecht zijn de stijgingen beperkt tot 2 à 3 dB.
Een significante verhoging van het wegverkeersgeluid ter hoogte van bebouwing wordt
niet verwacht in het MMHA ter hoogte van het plangebied. In Verrebroek, Kallo, Burcht,
en Zwijndrecht wordt een beperkte toename van rond de 2 dB verwacht. In de overige
woonkernen worden geen significante stijgingen van het wegverkeersgeluid t.o.v. de
referentiesituatie verwacht.
De projecteffecten voor spoorweggeluid resulteren bij het MMHA in stijgingen tot 6 dB te
Verrebroek, Kieldrecht en Kallo. Het aanleggen van een nieuwe spoorlijn dicht bij
woningen zal buiten de invloedszone van het havengebied tot nog grotere stijgingen
leiden, dit omwille van de afwezigheid van spoorweggeluid in de referentiesituatie.
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Impact op de akoestische leefkwaliteit (MKM-methode25)
Door toepassing van de MKM-methode en de vergelijking van het MMHA t.o.v. de
referentiesituatie wordt een negatieve wijziging in de akoestische leefkwaliteit verwacht
aan de woonzones Kieldrecht, Verrebroek en Kallo. In Kieldrecht en Verrebroek
verandert de akoestische leefkwaliteit van “redelijk tot matig” naar “matig tot tamelijk
slecht”. In Kallo verandert de akoestische leefkwaliteit van “tamelijk slecht tot slecht” naar
“slecht”. De akoestische leefkwaliteit volgens de MKM-methode blijft in de woonzone
Zwijndrecht “zeer slecht”.

17.1.3.4

Impact op geluidverstoring voor fauna
Het plan-MER SPHA geeft voor het MMHA aan dat geluidsverstoring in grote mate zal
optreden in de gebieden die grenzen aan de haven. In de omgeving van voorliggend
plangebied gaat het dan hoofdzakelijk om het Groot Rietveld. Door effecten van
geluidsverstoring zal de kwaliteit in het Vogelrichtlijngebied Blokkersdijk als leefgebied
voor vogels ook lager zijn in het MMHA vergeleken met de nulvariant.

17.1.3.5

Milderende maatregelen
Met betrekking tot mildering van geluidshinder werden in het plan-MER SPHA volgende
maatregelen voorgesteld in de omgeving van het plangebied:
Ten zuiden van de E34, van Blokkersdijk tot aan de R226, dient een geluidsbufferof scherm aangebracht. Deze buffer/scherm, die in concept deel uitmaakt van het
MMHA, zal naast een gunstig effect op het industriegeluid ook bijdragen tot het
milderen van het verkeersgeluid van de E34, ten minste voor de dichtst bij de
snelweg gelegen woningen.
Langsheen de nieuwe spoorlijn langs de N49 richting Zelzate kunnen
maatregelen nodig zijn ter vermindering van de geluidsoverlast. In gebieden met
gegroepeerde woningen binnen een zone van 100 m (= hinderafstand) aan
weerszijden tot de spoorlijn is het aangewezen om een lokale geluidsbeperkende
maatregel (geluidsscherm, aarden wal e.d.) te treffen. Momenteel zijn er nog te
veel onzekerheden (exacte ligging infra, aantal treinen, ...) om het type, de ligging

25

Teneinde voor een bepaald gebied, waarin verschillende geluidsbronnen zoals wegen, spoorlijnen en industrieterreinen aanwezig
zijn, de mate van hinder te beoordelen, is door NIPG-TNO een methode ontwikkeld om de verwachte (gecumuleerde) hinder te
kwantificeren. Deze methode wordt de ‘methode Miedema’ genoemd. De methode Miedema berekent bij een bepaalde waarde van de
geluidsbelasting van een geluidsoort (railverkeer, industrie) de ervaren geluidhinder die gelijk is aan de hinder door wegverkeer. De
verschillende soorten geluid kunnen daardoor bij elkaar worden opgeteld. De resultaten van deze optelsom worden volgens een
classificatiesysteem ingedeeld in de milieukwaliteitsmaten (MKM): goed (Lden<50dB), redelijk (50dB<Lden<55dB), matig
(55dB<Lden<60dB), tamelijk slecht (60dB<Lden<65dB), slecht (65dB<Lden<70dB), en zeer slecht (Lden>70dB).
26
In het Technisch deelrapport Geluid van het plan-MER SPHA werd m.b.t. de geluidsbuffer gesteld: “In het Strategisch Plan (onder
Principe 38) werd reeds een conceptueel voorstel van buffer aangegeven. De volumebuffer zou worden voorzien aan de zuidzijde van
de A11 op het grondgebied van Zwijndrecht. De geluidsafschermende constructie en/of dijklichaam aan de zuidzijde van de A11 wordt
ook op het grondgebied van Beveren doorgetrokken. In het Strategisch Plan wordt de lengte schematisch aangegeven vanaf de
aansluiting met de R1 tot de aansluiting met de R2. De vermelde volumebuffer wordt als uitgangspunt gebruikt bij het definiëren van de
milderende maatregel.”
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en de dimensies van de geluidswerende maatregelen nauwkeurig te kunnen
bepalen.
Om de woonkern van Kallo beter af te schermen voor industriegeluid is het
aangewezen de volumebuffer met eindpunt spoorlijn L211 te verbinden met het
geluidscherm aan de Kallosluis (beide maatregelen opgenomen in het MER voor
de Liefkenshoekspoortunnel).
Een dijk/scherm aan de oostrand van het Groot Rietveld in functie van de
beperking van de geluidsverstoring voor fauna.
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17.2

Effectbespreking

17.2.1

Bepaling dimensionering buffering
In de bespreking van de toekomstige situatie voor het MMHA zit de realisatie van een
parallelwegstructuur vervat. De besprekingen zijn gebaseerd op de verkeersgegevens
die op dat ogenblik beschikbaar waren, meer bepaald modelleringsgegevens voor het
MMHA in de referentieperiode 203027.
Uit de bespreking in het plan-MER SPHA (zie hoofdstuk 17.1.3 voor een meer
uitgebreide toelichting) blijkt dat de impact van het verkeer op het omgevingsgeluid ter
hoogte van de omliggende bebouwing beperkt is.
Met betrekking tot de geluidsbuffer (volumebuffer) die in het plan-MER SPHA wordt
voorgesteld langsheen de E34 tussen aansluiting met R1 en R2 is in het plan-MER
SPHA aangegeven dat deze hoofdzakelijk van belang is om toenemende
geluidsemissies van het bedrijventerrein ‘Vlakte van Zwijndrecht’ af te schermen.
Aanvullend bij deze conclusie in het plan-MER SPHA wordt opgemerkt dat, rekening
houdend met de relatief grote afstand van zowel geluidsbron als receptor ten opzichte
van de geluidsbuffer, de efficiëntie ervan in vraag kan gesteld worden.

In het plan-MER SPHA werd slechts een voorstel gedaan voor een buffer. Een studie met
een gedetailleerde dimensionering van deze buffer was bij de opmaak van het plan-MER
SPHA nog niet beschikbaar. Parallel aan voorliggend plan-MER werd naar aanleiding
van het voorgenomen plan tot realisatie van een primaire parallelwegstructuur werden,
aanvullend op de resultaten van het plan-MER SPHA, twee geluidsstudies uitgevoerd
waarin de dimensionering van de buffer onderzocht werd op vlak van geluid. (De
landschappelijke inpassing in relatie tot de noodzakelijke buffering werd onderzocht in
een afzonderlijke studie cf elders in voorliggend MER beschreven).
Deze twee studies werden uitgevoerd door:
Provinciaal centrum voor milieuonderzoek (Claude Bataillie), december 2009 +
aanvullingen in januari/februari 2010
MOW – afdeling wegenbouwkunde (Barbare Vanhooreweder), augustus 2010
Beide studies zijn integraal opgenomen in bijlage.
De modelresultaten zijn eveneens gebaseerd op verkeersgegevens met betrekking tot
27

het MMHA in de referentieperiode 2030 .
De resultaten van deze studies worden hier besproken.

27

Nieuwe verkeerskundige doorrekeningen met het macromodel voor de referentiesituatie 2020 (oa met MMHA) werden pas later
(voorjaar 2010), ter voorbereiding van voorliggend MER, uitgevoerd. Nieuwe geluidsmodelleringen werden op basis van de recenter
beschikbaar gekomen gegevens niet uitgevoerd. De verschillen met de gebruikte intensiteiten bleek immers voldoende beperkt opdat
nieuwe doorrekeningen geen meerwaarde bieden ten opzichte van de beschikbare modelleringsresultaten.
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Studie PCM
In deze studie is de werking nagegaan van:
een volumebuffer aangelegd ten zuiden van de E34 die reikt tot 12 m TAW
een geluidsscherm van 4 m hoogte t.o.v. het wegdek van de E34
een geluidsscherm van 5 m hoogte t.o.v. het wegdek van de E34
De studie bestaat uit drie aparte delen:
wegverkeer-,
spoorverkeerindustriegeluid.
Telkens is er nagegaan of ter hoogte van de nabijgelegen woonkernen het geluid
voldoende gebufferd is.
Het model werd opgebouwd voor het basisscenario cf voorliggend plan-MER.

Met een geluidsscherm tussen de bron (weg, spoorweg of industrie) en de woningen
wordt een obstakel gevormd voor het voortplantend geluid afkomstig van het wegverkeer.
Indien een gronddam/geluidsscherm ver van de bron wordt geplaatst, is het verschil in
omweg van de geluidsgolven voor en na plaatsing van de gronddam niet groot. De
geluidstralen vertonen immers een kromming door de wind. Bij geluidsbuffering
langsheen wegen zal de invloed van het wegverkeer op verder gelegen rijvakken groter
zijn. De invloed wordt ook groter naarmate de woningen zich op grotere afstand van het
scherm bevinden.

Afgelegde weg voor gronddam
Afgelegde weg na gronddam

Figuur 50: Werking gronddam (indien gronddam ver van de bron wordt geplaatst)

De conclusie was dat globaal genomen geen enkel van de voorgestelde maatregelen een
afdoende afscherming van verkeersgeluid (spoorweg + weg) bieden voor de nabijgelegen
dorpskernen. Dit is te wijten aan de grote afstand tussen de betrokken dorpskernen en de
geplande geluidsbermen en –schermen.

Volgende conclusie werd getrokken bij het onderdeel industrie (aanvulling op de eerste
studie): Globaal genomen biedt geen enkel obstakel, zowel geluidsbermen als
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geluidsschermen (van 4 en 5 m hoogte) een afdoende afscherming voor de nabijgelegen
dorpskernen.
In een beste situatie, d.w.z. bij een beperkte immissiehoogte van 1,5 m en een beperkte
bronhoogte van 2,5 m, zal bij de toepassing van een geluidsberm of –wal een maximale
geluidsreductie van 3,9 dB(A) worden bereikt, wat een licht merkbaar verschil oplevert.
Voor zware industrie is een bronhoogte van 2,5 m echter een te optimistische hoogte. De
reële geluidsreductie zal dus lager zijn dan in de beste situatie.

Het weinig functioneel zijn van een geluidsbuffering voor de havenindustrie is naar
verwachting. Industriegeluid is zeer moeilijk om te bufferen. Deze wordt immers verspreid
geproduceerd over een enorme oppervlakte en op een grote afstand van de buffer.
Bovendien bevindt de geluidsbron zich vaak op grote hoogte. De woonkernen liggen op
hun beurt op een relatief grote afstand van de buffer, waardoor zijn werking reeds sterk is
afgezwakt.

Met betrekking tot het uiterste oosten van het plangebied werd een aanvullende
detailmodellering uitgevoerd (aanvullende studie op het oorspronkelijke rapport) voor het
wegverkeersgeluid. Enkel in het geval van de bufferdijken kan ter hoogte van de eerste
bebouwde straten van de kern van Zwijndrecht een merkbare reductie bekomen worden.
Op meer dan +/- 750m van de E34 valt ook van de buffer het effect onder de 3 dB(A).

Voor meer details en informatie wordt verwezen naar bijlage.

17.2.1.2

MOW Afdeling Wegenbouwkunde
De studies van het PCM focusten zich op de geluidseffecten ter hoogte van de
woonkernen. De studie van MOW werd uitgevoerd om na te gaan waar er schermen
moeten geplaatst worden naast de E34 om aan de geluidsrichtlijnen van een nieuwe weg
te voldoen ter hoogte van de dichtsgelegen woningen.
Hierbij is er gebruik gemaakt van de richtlijnen voor een nieuwe weg. Deze richtlijnen
komen overeen met het beoordelingskader van het plan-MER SPHA. De geluidsnormen
van een nieuwe weg zijn, zowel ’s nachts als overdag, 10 dBA strenger dan deze voor
een bestaande weg.

Het model werd opgebouwd voor het basisscenario cf voorliggend plan-MER.
Doorrekeningen werden uitgevoerd voor:
Zone complex Beveren – complex Melsele. De dichtstbijzijnde woonkernen
liggen op meer dan 1 km van de E34. Een geluidsscherm/gronddam heeft hier
akoestisch dan ook geen effect of nut.
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Alleenstaande woning Melseledijk nr. 80. Uit de verschilkaart blijkt dat een
scherm langs de oprit niet veel effect heeft op het geluidsniveau, slechts een
geluidsreductie van 1 à 2 dB(A). Deze woning wordt immers al gedeeltelijk
afgeschermd van de E34 door het talud van de oprit. Ook ligt de woning dicht
tegen de N450.
Zone Complex Melsele – richting Antwerpen.
o

1) een scherm van 4 m hoog (t.o.v. het wegdek van de E34) ter hoogte
van de woning Kloetstraat nr 50 en Patrijzenstraat 8A ingeplant en 5 m
hoog ter hoogte van de woning Smoutpot nr. 70

o

2) een scherm over de volledige zone

o

3) een scherm van 4 m hoog (t.o.v. het wegdek van de E34) ter hoogte
van de woning Kloetstraat nr 50 ingeplant en 5 m hoog ter hoogte van de
woning Smoutpot nr. 70 geplaatst. Ten op zichte van voorstel 1 is het
scherm 1200 m korter. Er wordt geen scherm ingeplant voor de woning
Patrijzenstraat 8A.

Uit deze studie is gebleken dat ter hoogte van de woning Kloetstraat nr. 50 een scherm
van 4 m hoog en ter hoogte van de woning Smoutpot nr. 70 een scherm van 5 m hoog
dienen geplaatst worden om aan de richtlijnen te voldoen. Deze hoogtes worden
gerekend vanaf het wegdek, dit is 2 tot 2,5 m hoger dan het aanpalende poldergebied.
De schermen zijn steeds op 2,5 m achter de buitenste New-Jersey van de weg ingeplant.
Dit moet meegenomen worden bij het ontwerp van de buffering, tevens dient de juiste
wegverharding of een akoestisch gelijkwaardige wegverharding gebruikt worden bij de
nieuw aan te leggen wegenis.

De voorgestelde maatregelen leiden er toe dat ter hoogte van de meest nabije woningen
de MilieuKwaliteitsMaat 1 klasse verbetert.

Voor meer details en informatie wordt verwezen naar bijlage.

17.2.2

Interpretatie van de geluidsstudies i.f.v. de relevante varianten
De bovenstaande studieresultaten werden uitgevoerd in functie van het basisalternatief
uit voorliggend plan-MER. Dit is het alternatief met een volledige aanleg van
parallelwegen in het studiegebied.
De alternatieven en varianten die momenteel nog in onderzoek zijn verschillen van dit
alternatief. Een toetsing van de verschillen is dan ook nodig om na te gaan of de
conclusies uit de geluidsstudies integraal van toepassing blijven.
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Een verschil tussen de varianten met betrekking tot de geluidsimpact naar de omgeving
wordt in hoofdzaak bepaald door:
Een onderscheid in verkeersintensiteiten
Een verschil in ruimtelijke ligging; meer bepaald de afstand van geluidsbronnen
(verkeer) ten opzichte van de receptoren of een verschil in hoogteligging van de
weg

17.2.2.1

Verkeersintensiteiten
Met betrekking tot de verkeersintensiteiten op de verscheidene wegsegmenten dienen de
figuren Figuur 29 (volledige parallelstructuur), Figuur 25 (verbreding van de E34 met een
derde rijstrook) en Figuur 39 (beperkte parallelwegenstructuur ten westen van de R2) in
beschouwing genomen te worden voor de ochtendspits. Voor de avondspits zijn dit
respectievelijk de figuren Figuur 30, Figuur 26 en Figuur 40.

De bijhorende tabellen met de verkeersintensiteiten worden hier herhaald.

segment

ochtendspits
intensiteit I/C

E34 richting Zelzate
E34 tussen oprit Waaslandhaven-Oost en afrit parallelstructuur
E34 tussen afrit parallelstructuur en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en oprit parallelstructuur
E34 tussen oprit parallelstructuur en afrit Kemzeke
E34 richting Antwerpen
E34 tussen oprit Kemzeke en afrit parallelstructuur
E34 tussen afrit parallelstructuur en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en oprit parallelstructuur
E34 tussen oprit parallelstructuur en afrit Waaslandhaven-Oost
R2 richting Schelde
R2 tussen E34 en afrit Waaslandhaven-Zuid
R2 richting E34
R2 tussen oprit Waaslandhaven-Zuid en E34
parallelweg richting Zelzate (rechtstreekse aansluiting R2 - E34)
parallelweg tussen E34 en afrit Melsele
parallelweg tussen oprit Melsele en afrit R2
parallelweg tussen oprit R2 en afrit Waaslandhaven-West
parallelweg tussen oprit Waaslandhaven-West en afrit Vrasene
parallelweg tussen oprit Vrasene en E34
parallelweg richting Antwerpen (rechtstreekse aansluiting R2 - E34)
parallelweg tussen E34 en afrit Vrasene
parallelweg tussen oprit Vrasene en afrit Waaslandhaven-West
parallelweg tussen oprit Waaslandhaven-West en afrit R2
parallelweg tussen oprit R2 en afrit Melsele
parallelweg tussen oprit Melsele en E34

3340
1890
1050
1320

0,53
0,45
0,25
0,31

4320
2530
2380
3160

0,69
0,60
0,57
0,75

3350
2560
2670
4280

0,80
0,61
0,64
0,68

1720
1380
2260
4170

0,41
0,33
0,54
0,66

2770

0,66

1790

0,43

1650

0,39

3130

0,75

1450
1860
1760
870
270

0,40
0,52
0,49
0,24
0,08

1790
1840
2400
2770
780

0,50
0,51
0,67
0,77
0,22

790
2150
1720
1430
1610

0,22
0,60
0,48
0,40
0,45

340
670
1900
1950
1910

0,09
0,19
0,53
0,54
0,53

Figuur 51: Intensiteiten volledige parallelstructuur (basisalternatief)
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ochtendspits
intensiteitI/C

E34 richting Zelzate
E34 tussen afrit 8 Waaslandhaven-Oost en afrit 9 Melsele
E34 tussen oprit 9 Melsele en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en afrit Waaslandhaven-West
E34 tussen oprit Waaslandhaven-West en afrit 10 Vrasene
E34 tussen oprit 10 Vrasene en afrit 11 Kemzeke
E34 richting Antwerpen
E34 tussen oprit 11 Kemzeke en afrit 10 Vrasene
E34 tussen oprit 10 Vrasene en afrit Waaslandhaven-West
E34 tussen oprit Waaslandhaven-West en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en afrit 9 Melsele
E34 tussen oprit 9 Melsele en oprit 8 Waaslandhaven-Oost
R2 richting Schelde
R2 tussen E34 en afrit 10 Waaslandhaven-Zuid
R2 richting E34
R2 tussen oprit 10 Waaslandhaven-Zuid en E34

avondspits
intensiteit I/C

3340
3750
2810
1920
1320

0,53
0,60
0,45
0,30
0,31

4320
4370
4780
5150
3160

0,69
0,69
0,76
0,82
0,75

3350
4710
4280
4100
4280

0,80
0,75
0,68
0,65
0,68

1710
2050
3280
4210
4170

0,41
0,33
0,52
0,67
0,66

2770

0,66

1790

0,43

1650

0,39

3130

0,75

Figuur 52: Intensiteiten derde rijstrook

segment

ochtendspits
intensiteit I/C

E34 richting Zelzate
E34 tussen afrit Waaslandhaven-Oost en afrit Melsele
E34 tussen oprit Melsele en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en afrit parallelstructuur
E34 ter hoogte van parallelstructuur
E34 tussen oprit parallelstructuur en afrit Kemzeke
E34 richting Antwerpen
E34 tussen oprit Kemzeke en afrit parallelstructuur
E34 ter hoogte van parallelstructuur
E34 tussen oprit parallelstructuur en afrit R2
E34 tussen oprit R2 en afrit Melsele
E34 tussen oprit Melsele en afrit Waaslandhaven-Oost
R2 richting Schelde
R2 tussen E34 en afrit Waaslandhaven-Zuid
R2 richting E34
R2 tussen oprit Waaslandhaven-Zuid en E34
Parallelstructuur tussen complexen Vrasene en Waaslandhaven-West
richting Zelzate: tussen E34 en afrit Waaslandhaven-West
richting Zelzate: tussen oprit Waaslandhaven-West en afrit Vrasene
richting Zelzate: tussen oprit Vrasene en E34
richting Antwerpen: tussen E34 en afrit Vrasene
richting Antwerpen: tussen oprit Vrasene en afrit Waaslandhaven-West
richting Antwerpen: tussen oprit Waaslandhaven-West en E34

avondspits
intensiteit I/C

3340
3750
2810
1080
1320

0,53
0,60
0,45
0,26
0,31

4320
4370
4780
2520
3160

0,69
0,69
0,76
0,60
0,75

3350
2660
3120
3600
3770

0,80
0,63
0,50
0,57
0,60

1720
1410
3280
4210
4170

0,41
0,34
0,52
0,67
0,66

2770

0,66

1790

0,43

1650

0,39

3130

0,75

1650
840
240
690
2050
1620

0,46
0,23
0,07
0,19
0,57
0,45

2260
2630
640
310
640
1870

0,63
0,73
0,18
0,09
0,18
0,52

Figuur 53: Intensiteiten gedeeltelijke parallelwegen (geldig voor alle varianten)

In de onderstaande tabel zijn de gegevens uit de voorgaande tabellen gesynthetiseerd.
Voor de overzichtelijkheid is het onderzoeksgebied opgedeeld in een aantal zones (van
oost naar west):
Zone1: zone ten oosten van de afrit9 Melsele
Zone2: zone tussen afrit9 Melsele en aansluiting R2
Zone3: zone tussen aansluiting R2 en westelijke ontsluiting
Zone4: zone tussen westelijke ontsluiting en afrit10 Vrasene
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Zone
1
1
1
1

Weg
E34
Parallel
E34
Parallel

Intensiteiten
Zijde
Noord
Noord
Zuid
Zuid

2
2
2
2

E34
Parallel
E34
Parallel

Noord
Noord
Zuid
Zuid

3
3
3
3

E34
Parallel
E34
Parallel

Noord
Noord
Zuid
Zuid

4
4
4
4

E34
Parallel
E34
Parallel

Noord
Noord
Zuid
Zuid

Volledig
parallelwegen
(basisalternatief)
OS
AS
1890
2530
1450
1790
2670
2260
1610
1910
7620
8490
1890
2530
1860
1840
2670
2260
1430
1950
7850
8580
1320
3160
1760
2400
2560
1380
1720
1900
7360
8840
1320
3160
870
2770
2560
1380
2150
670
6900
7980

24/00072

Verbreding
OS
AS
3340
4320

Gedeeltelijk
parallelwegen
OS
AS
3340
4320

4280

4170

3770

4170

7620
3750

8490
4370

7110
3750

8490
4370

4100

4210

3600

4210

7850
2810

8580
4780

7350
2810

8580
4780

4280

3280

3120

3280

7090
1920

8060
5150

4710

2050

6630

7200

5930
1080
840
2660
2050
6630

8060
2520
2630
1410
640
7200

Verschil met volledige parallelstructuur

zone1
zone2
zone3
zone4

Gedeeltelijk
Verbreding
parallelwegen
OS
AS
OS
AS
0%
0%
-7%
0%
0%
0%
-6%
0%
-4%
-9%
-19%
-9%
-4%
-10%
-4%
-10%

Figuur 54: Vergelijking verkeersintensiteiten relevante alternatieven/varianten

Uit deze gegevens blijkt dat
de intensiteiten voor de verscheidene alternatieven vergelijkbaar zijn dan deze
voor het basisalternatief waarvan de geluidsstudies uitgegaan zijn. In alle
gevallen liggen de intensiteiten gelijk en in de meeste gevallen lager dan bij het
basisalternatief.
Wat betreft de lagere intensiteiten (gaande van 0% tot lokaal 19%) dient echter
opgemerkt te worden dat, omwille van het logaritmisch karakter van geluid, deze
verschillen minder dan 1 dB(A) verschil opleveren in geluidsemissie. Ten
opzichte van het basisalternatief zijn de huidige relevante alternatieven dus beter,
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maar niet in die mate dat dit kan leiden tot overbodigheid van de voorgestelde
geluidsmilderende maatregelen.28.
Vergelijking van de cijfers voor de verscheidene varianten onderling geeft aan dat
de verschillen tussen de varianten beperkt zijn wat betreft de intensiteiten per
zone. Er kan dan ook besloten worden dat het onderscheid op het vlak van
intensiteiten tussen de verscheidene varianten zeer beperkt is en dan ook niet zal
resulteren in een relevant onderscheid wat betreft de impact op het
omgevingsgeluid.

17.2.2.2

Ruimtelijke ligging van de weg
Zoals blijkt uit de toelichting bij de bespreking van effecten mbt direct ruimtebeslag, is de
ruimtelijke verschuiving van de wegas – uitgezonderd voor de complexen – zeer
vergelijkbaar voor de verschillende varianten.

Het relatief beperkt verschil in verschuiving van de wegas, waarbij de alternatieven in de
oostelijke helft van het studiegebied verschillen van het basisalternatief doordat er geen
parallelwegen zijn maar een verbreding van de E34, leidt niet tot een relevant verschil.
De geluidscontour zal hier in de orde van meters (het verschil tussen parallelweg en
derde rijstrook) verschillen met het basisalternatief.
In voorliggende situatie zijn de effecten van alle relevante alternatieven/varianten
beperkter dan voor het basisalternatief. Hierbij is dit verschil evenwel verwaarloosbaar.

In het alternatief met de gedeeltelijke aanleg van parallelwegen is het complex voor de
westelijke aansluiting van de Waaslandhaven anders gelegen dan in het basisalternatief
en het alternatief met de verbreding van de E34.
Uit de modelleringsresultaten van de geluidsstudies blijkt dat de aanwezigheid van de
complexen nog maar in beperkte mate zichtbaar is in de contouren voor richtwaarden
Lden (60dB(A)) en Lnight (50dB(A))29 voor de gemodelleerde situatie 2030 zonder
buffermaatregelen.
Onderstaande figuur geeft een uitsnede van de LDEN-waarde ter hoogte van de
aansluiting van de westelijke ontsluiting. Een omgekeerde lus, zoals in het alternatief
voorzien, betekent dat de contour van de 60 dB(A) (LDEN) dichter bij het gehucht
“Vliegenstal” (omcirkeld) te liggen zal komen. In dit gehucht zijn een tiental woningen
gelegen. De afstand tussen het complex en de meest noordelijke woning in het gehucht
zal door de gewijzigde ligging van het complex afnemen van +/- 700 m naar +/- 450 m.

28

Ter informatie: in het plan-MER SPHA is aangegeven dat het wegverkeersgeluid een verwaarloosbaar effect kent voor alle A- en Balternatieven ten opzichte van de referentiesituatie (nul-alternatief)
29
Deze richtwaarden gelden als toetsingscriterium
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Deze woning ligt +/- 550 m van de E34 verwijderd. Het geluidsniveau zal hier, zonder
milderende maatregelen, toenemen tot +/- 60 dB(A) LDEN en tot bijna 55 dB(A) LNight.
In deze situatie vormt de plaatsing van geluidsbermen geen zinvolle optie 30.
Geluidsschermen vormen wel een mogelijkheid en kunnen, zonder relevant extra
ruimtebeslag, geplaatst worden bovenop het complex. De precieze dimensionering
hiervan dient op project-niveau bepaald te worden, in samenhang met het precieze
wegontwerp.

Figuur 55: uitsnede LDEN-contouren geluidssimulaties MOW

De alternatieven met een beperkte parallelwegenstructuur zullen dus bij enkele woningen
tot een verhoging van het geluidsniveau kunnen leiden in vergelijking met de volledige
parallelstructuur of het alternatief met een verbreding van de E34. Milderende
maatregelen zonder impact op het voorgenomen plan kunnen hier op projectniveau voor
uitgewerkt worden.

Het verschil tussen de alternatieven en varianten is dan ook beperkt op planniveau en
resulteert niet in significantie verschillen.

17.2.2.3

Conclusie
Samenvattend kan gesteld worden dat de te verwachten geluidsimpact naar de omgeving
voor de verscheidene varianten, rekening houdend met de benadering op planniveau,
vergelijkbaar is. Er wordt dus geen voorkeur gegeven aan een bepaald alternatief of
variant.

30

De plaatsing van een volumeberm langsheen een brug is ruimteverslindend en kan moeilijk als een realistische oplossing beschouwd
worden.
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Conclusie
Zoals eerder aangegeven in hoofdstuk 17.2.1, werden naar aanleiding van het
voorgenomen plan tot realisatie van een primaire parallelwegstructuur bijkomend twee
geluidsstudies uitgevoerd. Deze hadden tot doel om in functie van het voorgenomen plan
de noodzakelijke milderende maatregelen voor de afscherming van geluid (zowel wegen spoorwegverkeer als industriegeluid) te dimensioneren en dit rond de Waaslandhaven
ter hoogte van de nabijgelegen woonkernen (Vrasene, Melsele, Kieldrecht en
Zwijndrecht).
Uit een eerste studie uitgevoerd door het Provinciaal Centrum voor Milieuonderzoek
provincie Oost-Vlaanderen blijkt dat globaal genomen geen enkele maatregel relevant is
i.f.v. de nabijgelegen dorpskernen. Enkel in het geval van de bufferdijken kan ter hoogte
van de eerste bebouwde straten van de kern van Zwijndrecht een merkbare reductie
bekomen worden. Op meer dan +/- 750m van de E34 valt ook van de buffer het effect
onder de 3 dB(A).Het beperkte effect van geluidsberm of –scherm wordt verklaard door
de relatief grote afstand tot zowel de geluidsbron als de immissiepunten.
Aanvullend werd een specifieke studie uitgevoerd (MOW, Afdeling wegenbouwkunde)
met betrekking tot de werking van geluidsschermen ifv het verkeersgeluid voor de zone
oostwaarts de aansluiting met de R2. In volgende zones dienen maatregelen genomen
te worden:
ter hoogte van de woning Kloetstraat nr. 50 een scherm van 4 m hoog
ter hoogte van de woning Smoutpot nr. 70 een scherm van 5 m hoog
De voorgestelde maatregelen leiden er toe dat ter hoogte van de meest nabije woningen
de MilieuKwaliteitsMaat 1 klasse verbetert.
De resultaten van deze studies gelden op planniveau tevens voor de alternatieven en
varianten die in voorliggend MER beschouwd worden. Op projectniveau dient de
dimensionering van milderende maatregelen onder de vorm van geluidsschermen
nagegaan te worden aan het complex voor de westelijke ontsluiting van de
Waaslandhaven. Gezien de hoge ligging van de weg (kruising als een brug) zijn enkel
geluidsschermen hier zinvol. Dit is mogelijk binnen de grenzen van het voorgenomen
plan zoals hoger aangegeven.
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18

Luchtverontreiniging

18.1

Referentiesituatie lucht cf het plan-MER SPHA

18.1.1
18.1.1.1

Huidige toestand cf het plan-MER SPHA
Meetpunten
In het plan-MER SPHA werd de referentietoestand beschreven op basis van VMMmeetgegevens in verschillende meetpunten in het plangebied. Volgende meetpunten zijn
relevant voor voorliggend MER:

18.1.1.2

42R815

Zwijndrecht (Laarstraat)

42R821

Beveren (Donkvijverstraat)

42R892

Kallo (Kallosluis)

42R897

Antwerpen (Scheldelaan)

47E704

Kallo (Ketenislaan-Scheldedijk)

NO2
Tabel 3 : VMM-meetwaarden voor NO2 voor de referentiesituatie uit het plan-MER SPHA
(in µg/m³)
P98 jaargemiddelde (kalenderjaar)

Jaarwaarde

uurwaarden
2003

2004

201031

2005

2003

2004

2005

2010

42R815

/

/

83

85

/

/

36

36

42R821

87

76

72

72

/

31

31

30

42R892

87

71

72

/

/

33

35

/

42R897

97

71

71

/

41

37

40

/

47E704

/

/

/

/

/

/

/

/

EU grenswaarde

200 (max. 18 keer te overschrijden

GW+OM32

GW+OM

GW+OM

40

54

52

50

De bestaande EU grenswaarde voor NO2 van 200 mg/m3 (als 98ste percentiel van de
uurwaarden) werd in de vier bovenvermelde jaren gerespecteerd in alle meetstations. In
de speciale beschermingszones bedraagt de grenswaarde voor het 98ste percentiel van
3

de over een kalenderjaar gemeten uurwaarden 160 mg/m . Er werden geen
overschrijdingen vastgesteld van deze waarde.

31

Deze meetwaarden van 2010 werden toegevoegd als aanvulling op de gegevens uit het plan-MER SPHA toegevoegd.
Grenswaarde (GW)+ een overschrijdingsmarge (OM): Deze overschrijdingsmarge is het percentage van de grenswaarde die mag
overschreden worden. De OM neemt lineair af vanaf de startdatum, tot 0% op de datum waarop aan de grenswaarde moet voldaan
worden.
32
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Ook de EU-grenswaarde werd in geen enkele meetplaats overschreden, in geen enkel
3

jaar. De toen toekomstige jaargrenswaarde van 40 mg/m werd in 2003 in meetstation
42R897 overschreden. In de daaropvolgende jaren werd in geen enkel meetstation nog
een overschrijding van deze jaargrenswaarde genoteerd.

18.1.1.3

PM10
Tabel 4 : VMM-meetwaarden voor PM10 voor de referentiesituatie uit het plan-MER
SPHA (in µg/m³)
P 90 dagwaarden kalenderjaar (deze waarde

Jaargemiddelde

komt overeen met daggemiddelde waarde die
meer dan 35 keer per jaar overschreden wordt)
2003

2004

2005

201033

2003

2004

2005

2010

42R815

/

61

58

47

/

36

36

30

EU GW+OM

60

55

50

50

43

42

40

40

EU

50

grenswaarde

(max. 35 overschrijdingen toegelaten)

40

(2005 en 2010)

In de omgeving van huidig plangebied werden voor de referentiesituatie van het planMER SPHA slechts metingen gedaan in het VMM-meetstation aan de Laarstraat in
Zwijndrecht. In zowel 2004 als 2005 werden hier overschrijdingen van de GW+OM
geregistreerd ten aanzien van de P90. In het meetstation werd GW+OM in de jaren 2004
en 2005 respectievelijk 51en 52 keer overschreden. Dit betekent een overschrijding van
de vastgelegde EU-richtlijn.
Voor de jaargemiddelde concentraties aan fijn stof werd in 2004, 2005 en 2010 geen
overschrijding van de EU-grenswaarde vastgesteld.

In de zgn. Hot-spot studie voor de Haven van Antwerpen (Sleeuwaert et.al., 2007) wordt
de impact van de lokale bronnen op de gemeten fijn stofconcentraties op 3 relevante
meetposten in de haven (in de periode april 2004-maart 2005) geschat op 18 à 39%
naargelang het meetstation (Er zijn hierbij geen redenen beschikbaar om te stellen dat dit
in 2003 fundamenteel anders zou zijn). Hieruit dient men dan ook te besluiten dat een
éénvormige toename van alle lokale emissies met 10% aanleiding zal geven tot een
toename van de fijn stofconcentratie in de omgevingslucht van 1,8 à 3,9%. Andersom zal
een milderende maatregel éénzelfde effect opleveren.

33

Deze meetwaarden van 2010 werden toegevoegd als aanvulling op de gegevens uit het plan-MER SPHA toegevoegd.
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Nulalternatief (referentiesituatie) cf plan-MER SPHA
T.o.v. de emissieniveaus van 2003 wordt bij de referentiesituatie in 2015 een globale
daling van de emissies verwacht. In wat volgt worden de geschatte emissies van de
verschillende bronnen weergegeven bij autonome evolutie in 2015.
Tabel 5 : Overzicht van de toekomstige emissies (in ton/jaar) in het volledige plangebied
(van het plan-MER SPHA) bij nulalternatief in 2015

Tabel 6 : Relatief aandeel tov de huidige toestand (2003) van de toekomstige emissies in

het studiegebied (SPHA) bij nulalternatief in 2015
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T.o.v. de actuele situatie is er een duidelijke daling van de totale emissieniveaus. Omwille
van de toekomstige verplichting voor scheepvaart om brandstof te gebruiken met een
lager zwavelgehalte zal de toekomstige uitstoot van zwavel zeer sterk afnemen. De fijn
stof emissie van de zeescheepvaart zal door deze verplichting even aanzienlijk afnemen.
Het aandeel van de industriële emissies neemt in de toekomstige situatie aanzienlijk af,
zeker ten aanzien van fijn stof. Deze afname is minder uitgesproken inzake NOx. Ook de
wegverkeersemissies vertonen een dalend relatief aandeel inzake NOx maar een lichte
toename inzake PM10. In absolute hoeveelheden wordt een aanzienlijke daling voor NOx
en fijn stof verwacht. Deze verwachte dalingen t.o.v. de actuele niveaus is volledig toe te
schrijven aan de verbeterde kwaliteit van de uitlaatgassen (invoering nieuwe normen),
daling welke deels gecompenseerd wordt door toenemende verkeersstromen. T.o.v. de
situatie in 2003 wordt m.n. een zeer aanzienlijke toename van het spitsuurverkeer
(verreden kilometers) met zowat 29% verwacht.
Het relatieve aandeel van de scheepvaartemissies daarentegen neemt aanzienlijk toe, en
dit bij stijgende emissieniveaus, behoudens inzake SO2 waar een aanzienlijke daling
verwacht wordt door de invoering van de wettelijke verplichting tot gebruik van zwavel
armere brandstoffen.

Luchtkwaliteit
Op Linkeroever worden voor NO2 enkel overschrijdingen van de jaargemiddelde
doelstelling verwacht langsheen de E17, de E34, en de R2. Het havengebied op
Linkeroever voldoet quasi volledig aan de jaargemiddelde doelstelling voor NO2, zodat
hier in feite nog ruimte is voor extra industriële NOx emissies, op voorwaarde dat de extra
impact van het wegverkeer evenwel kan gemilderd worden. Deze zgn. “gebruiksruimte” is
veruit het grootst in het westelijk deel van het studiegebied op LO en neemt stelselmatig
af in de richting van de R2 (verbindingsweg N49-Liefkenshoektunnel) waar er zonder
bijkomende maatregelen geen “gebruiksruimte” meer is omwille van de berekende
overschrijding langsheen de R2. Tussen de R2 en de Schelde is er opnieuw sprake van
enige “gebruiksruimte” maar wel beperkter in vergelijking met het westelijk gedeelte van
het studiegebied SPHA op Linkeroever.
Voor het grootste deel van de woongebieden wordt wel aan de doelstelling voldaan.
M.b.t. de uurgemiddelde doelstelling worden geen overschrijdingen meer verwacht.

Op Linkeroever ligt in het havengebied ten westen van de verbindingsweg N49 naar de
Liefkenshoektunnel de jaargemiddelde concentratie van fijn stof lager dan 31,2 µg/m³
(deze concentratie wordt statistisch beschouwd als een scharnierpunt wijzend op het al of
niet voldoen aan de doelstelling van maximaal 35 overschrijdingen van de dagnorm),
zodat in dit gebied er nog bijkomende emissies mogelijk zijn vooraleer de vermelde
drempel overschreden zou worden. Uit de modellering blijkt echter dat de P90,40
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waarde, als maat voor de 35 overschrijdingen van de dagnorm, wel hoger ligt dan 50,
zodat volgens deze methodiek toch niet aan de vermelde doelstelling voldaan wordt.
Terugdringen van de achtergrondconcentratie wordt dan ook noodzakelijk geacht zodat
bijkomende emissies geen aanleiding zouden geven tot overschrijding van deze
doelstelling.
18.1.3

Toekomstige situatie MMHA (referentiesituatie voor voorliggend MER)

18.1.3.1

Te verwachten emissies
Tabel 7 : Te verwachten emissies voor 2015 en 2020, zowel absoluut (in ton per jaar) als
relatief ten opzichte van het nulalternatief
NOx

Industriële

PM10

Absolute

Relatieve

Absolute

Relatieve

bijdrage

bijdrage tov

bijdrage

bijdrage tov

(ton/jaar)

het

(ton/jaar)

het

nulalternatief

nulalternatief

(%)

(%)

2015

15161

113

1201

114

2020

14078

114

1185

115

2015

15920

111

1172

113

2020

15196

109

1164

111

2015

32670

111

2340

110

emissies

Verkeersemissies

Totale emissies34

Uit het plan-MER SPHA blijkt dat op vlak van industriële emissies een belangrijke
toename van de emissies wordt verwacht voor het MMHA: +- 13 à 15 % extra ten
opzichte van de autonome situatie (score ---). Ten aanzien van deze score dient wel
vermeld dat een toename van de emissie met éénzelfde percentage niet zal resulteren in
evenredige toename van de immissies. De impact op de toename van de immissies
verschilt bijkomend nog naargelang de parameter. De impact zal relatief gezien beperkter
zijn voor die parameters die gekenmerkt worden door hogere achtergrondconcentraties
zoals bvb fijn stof.

Op gebied van verkeersemissies worden binnen het studiegebied voor de parameters
NOx en PM toenames verwacht van 11 en 13 % in 2015 en 9 en 11% in 2020 (score --).
Een belangrijke toename van het verkeer situeert zich op autosnelwegen, zowel op

34

Er wordt uitgegaan van de vereenvoudigde aanname dat de te verwachten toename van de verwarmingsbehoeften gecompenseerd
wordt door verhoogde rendementen van de nieuwe verwarmingsinstallaties, gekoppeld aan verbeterde isolatie. Tevens wordt
aangenomen dat er zich geen wijzigingen voordoen qua verbrandingsemissies in de landbouwsector. De totale emissies omvatten dus
de industriële emissies, de verkeersemissies en de verwarmingsemissies.
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Linker- als Rechteroever. Buiten het studiegebied van het plan-MER-SPHA (E34 West
richting Zelzate, mogelijk tevens op R4) wordt vooral op de aansluitende snelwegen op
Linkeroever een belangrijke toename van verkeer verwacht.

Voor de totale emissie (verkeer + industrie) wordt voor het MMHA een toename in
emissie verwacht met 10 à 11%. Zoals eerder vermeld leidt dit, rekening houdende met
diffuse emissies welke niet mee begroot werden, tot een score ---.
Met betrekking tot de impact op luchtkwaliteit wordt voor PM10 geconstateerd dat het
totaal oppervlak van het studiegebied SPHA waarop de jaargemiddelde grenswaarde
voor PM10 wordt overschreden, met 7% toeneemt ten opzichte van de autonome
situatie. Deze toename van de belasting doet zich vooral voor t.h.v. de Schelde, enkele
dokken, de N49 en de verbindingsweg naar de Liefkenshoektunnel.
Voor NO2 neemt het totaal oppervlak van studiegebied SPHA waarop de jaargemiddelde
grenswaarde voor NO2 wordt overschreden, met 5% toe. Ook hier wordt de grootste
toename gesitueerd ter hoogte van de N49 en de aansluiting van de N49 tot de
Liefkenshoektunnel.

18.1.3.2

Milderende maatregelen cf het plan-MER SPHA
In het plan-MER SPHA werden een groot aantal maatregelen voorgesteld ter mildering
van de effecten van wegverkeer, scheepvaartverkeer en industrie. Veelal gaat het om
algemene maatregelen die kunnen genomen worden op beleidsniveau; het gaat onder
meer om maatregelen met als doel een daling van het wegverkeer, een betere
doorstroming van het verkeer, modal shift naar spoor en water, stimuleren van
energiezuinig verkeer, maatregelen die een verschuiving diesel naar benzine genereren
bij personenvervoer, …

18.2

Effectevaluatie
De volgende voorstellen voor milderende maatregelen uit het plan-MER SPHA vinden
een weerslag in het voorliggend plangebied:
De aanleg van groenbeplantingen die een filterende werking hebben op de
luchtvervuiling
Aanleg van bufferstroken of schermen rondom industriezones en langsheen
wegen
Streven naar blijvende verbetering van de doorstroming
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Voor de twee maatregelen m.b.t. filtering en buffering is ruimte voorzien cf de buffering
die uit de geluidsstudies (zie bijlage) en de studie voor de landschappelijke inpassing (zie
bijlage) als resultaat naar voor kwam. Dit omvat:
een volledige groenstrook aan de rand van de havenactiviteiten, aansluitend op
de noordzijde van de E34,
de aanleg van bosstructuren rond de complexen,
de aanleg van geluidsschermen en een geluidsbuffer in een aantal zones waar
woningen dicht bij de E34 gelegen zijn.
De derde maatregel, een verbetering van de doorstroming, is het doel van het
voorgenomen project. Het verschil in doorstroming wordt lager verder toegelicht.

Een frequent voorgestelde maatregel om emissies te beperken is een beperking van de
rijsnelheid. In het plan-MER SPHA werd dit als volgt voorgesteld:
Beperking van de rijsnelheid, en zorgen voor een homogene snelheid heeft een
gunstig effect op zowel brandstofverbruik als op emissies. Een snelheid van 80km/h
is aangewezen langs wegen waar in 2015 nog overschrijdingen van doelstellingen te
verwachten is (Ring, N49, E17).
Gezien het hoge aandeel vrachtwagens ter hoogte van het plangebied en de relatief
hoge emissies van vrachtwagens zou dit, ondanks de beperkte snelheidsreductie voor
vrachtwagens, een relevante maatregel kunnen zijn. Deze maatregel heeft geen invloed
op het voorgenomen plan en is al in de huidige situatie toepasbaar.

18.2.1

Onderscheid tussen de varianten
De varianten verschillen op volgende manier die een impact op de emissies kan hebben:
De verkeersintensiteiten in het plangebied verschillen. Hogere intensiteiten leiden
tot evenredig hogere emissies. De immissies stijgen echter niet lineair mee met
een stijgende intensiteit gezien de imissies grotendeels door de
achtergrondwaarde en andere bronnen (o.a. industriële emissies) bepaald wordt.
De doorstroming van de voertuigen verschilt. Een verbeterde doorstroming heeft
een positief effect op de emissies doordat de voertuigen een meer constante
snelheid kunnen aanhouden.

Verkeersintensiteiten
Zoals blijkt uit Figuur 54: Vergelijking verkeersintensiteiten relevante
alternatieven/varianten bij de bespreking van geluidsverstoring, zijn de verschillen in het
aantal te verwachten wagens zodanig dat deze kleiner dan of gelijk aan de intensiteiten
zijn voor het basisalternatief. De verschillen bedragen 0 tot 19%. De huidig voorgenomen
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voorontwerpen met de bijhorende voorgenomen planalternatieven leiden dus cf de
modelleringen van het verkeersmodel tot minder emissies dan het basisalternatief.
In functie van de uiteindelijke luchtkwaliteit (immissie) dient het positieve effect t.o.v. het
basisalternatief echter genuanceerd te worden. Het wegverkeer in het volledige
plangebied van het plan-MER SPHA is slechts verantwoordelijk voor +/- 20% van de
emissies van NOx en PM10. Een daling van de emissies van het wegverkeer in een deel
van het studiegebied van het plan-MER SPHA heeft dus slechts een beperkt effect op de
volledige emissie. Daarenboven speelt de achtergrondwaarde van de polluenten door
verder afgelegen bronnen tevens een belangrijke rol in de uiteindelijke emissie.
Op basis van de beschikbare (inschatbare) gegevens met betrekking tot te verwachten
verkeersintensiteiten kunnen de voorgestelde alternatieven en varianten in functie van
hun impact op de luchtkwaliteit, niet van elkaar onderscheiden worden. Er bestaat vanuit
dit oogpunt dan ook geen duidelijke voorkeur voor een bepaald alternatief of variant.

Doorstroming
Uit de tabellen met verkeersintensiteiten en I/C-verhoudingen die in de verkeerskundige
afweging van alle alternatieven opgemaakt werden, en tevens herhaald werden in de
effectbespreking voor geluid op p 183 en verder, blijkt dat de verschillende alternatieven
vergelijkbaar zijn qua I/C-verhouding waarbij het alternatief met een verbreding iets
hogere I/C-verhoudingen kent dan de andere alternatieven. Dit is een logisch gevolg van
het lager aantal rijstroken in dit alternatief. Op de rijstroken zal de doorstroming in dit
alternatief dus iets minder goed zijn dan in het basisalternatief en de alternatieven met de
beperkte parallelwegenstructuur.
Ter hoogte van de weefbewegingen zal de doorstroming lokaal verstoord worden. In het
alternatief met de verbreding van de snelweg zijn er op minder plaatsen weefbewegingen
dan in de andere alternatieven. Maar een aantal van de weefbewegingen doen zich
echter wel voor met meer voertuigen (alle voertuigen ipv enkel voertuigen op de
parallelweg) met lokaal een minder goede doorstroming tot gevolg zodat er geen
eenduidig beeld is of de verschillen tussen de alternatieven en varianten de voorkeur
geniet.
Ook hier dient de invloed van de verschillen in doorstroming ten opzichte van de
referentiesituatie genuanceerd te worden. De verwachte verschillen met het
basisalternatief zijn niet van die mate dat de verlaagde emissies ook een relevante
invloed zullen hebben op de imissies gezien het belang van de andere bronnen en
achtergrondniveau’s van polluenten.
Op basis van de beschikbare (inschatbare) gegevens met betrekking tot te verwachten
doorstroming kunnen de voorgestelde alternatieven en varianten in functie van hun
impact op de luchtkwaliteit, niet van elkaar onderscheiden worden. Er bestaat vanuit dit
oogpunt dan ook geen duidelijke voorkeur voor een bepaald alternatief of variant.
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Detailvergelijking op dit niveau zijn enkel mogelijk via microsimulaties op projectniveau en
zijn niet mogelijk op planniveau.

Ligging
Analoog aan de bespreking voor de discipline geluid geldt ook hier dat de ligging van de
lus voor de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven afzonderlijk besproken wordt.
Een omgekeerde lus, zoals in het alternatief voor de gedeeltelijke parallelwegenstructuur
voorzien, betekent dat de emissiebron dichter bij het gehucht “Vliegenstal” te liggen zal
komen. In dit gehucht zijn een tiental woningen gelegen. De afstand tussen het complex
en de meest noordelijke woning in het gehucht zal door de gewijzigde ligging van het
complex afnemen van +/- 700 m naar +/- 450 m. Deze woning ligt +/- 550 m van de E34
verwijderd. Op deze afstanden wordt de immissiewaarde van de verschillende polluenten
waar verkeer een relevante rol in speelt (zijnde o.a. NOx en PM10) bepaald door de
achtergrondwaarde.

18.2.2

Concluderend
Het voorgenomen plan voorziet ruimte om een aantal , in het plan-MER SPHA,
voorgestelde milderende maatregelen voor lucht uit te kunnen voeren.
Daarnaast hebben de in onderzoek zijnde alternatieven en varianten vergelijkbare
kenmerken in functie van intensiteiten, doorstroming etc zodat relevante afwijkingen op
vlak van luchtkwaliteit niet verwacht worden.
Op projectniveau kan het, op basis van een projectontwerp, zinvol zijn om het effect van
verlaagde snelheidsbeperkingen te onderzoeken. Dit heeft echter geen invloed op de
uitwerking van het voorgenomen plan.

19

Visuele verstoring
Met betrekking tot de zichtbaarheid van het plangebied is voornamelijk de zichtbaarheid
vanuit het zuiden van belang: Vrasene – Beveren (Beveren-Gaverland-Melsele) –
Zwijndrecht.
Noordwaarts is het havengebied gelegen, van waaruit het aspect van visuele verstoring
minder van belang is maar dat zelf wel een bron van visuele hinder vormt waartegen de
aanpassingen van de E34 zichtbaar zijn.
In het noordwesten wordt een kwalitatieve inrichting van het geplande logistiek park
voorzien, zodat zichten op het plangebied weinig tot niet aanwezig zijn vanuit het
noordwesten.

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

Pagina 198 van 298

19.1

24/00072

Huidige situatie
Een fotoreportage met zichten vanuit het poldergebied op de E34 en achterliggende
havengebied is opgenomen in bijlage. Deze reportage werd gemaakt op basis van foto’s
genomen eind augustus 2010.
Het zuidelijk gelegen poldergebied bevindt zich gemiddeld op 2 à 2,5 m TAW.
Het wegdek van de snelweg bevindt zich binnen het plangebied op een hoogte van ca 4
à 4,5 m TAW. Dit betekent dat de E34 ten opzicht van de aangrenzende polders
ongeveer 2 tot 2,5 m hoger ligt.

Zone oostwaarts R2-lus
De breedte van het landbouwgebied (Melselepolder) ten oosten van de R2-lus evolueert
van west naar oost van ongeveer 1,5 km tot 0,5 km. Dit gebied kan in volgende zones
onderverdeeld worden:
De zone tussen de R2-lus en het complex Melsele omvat een open
landbouwgebied met weinig opgaand groen of bebouwing die vergezichten
beperken. Het gebied wordt visueel sterk verstoord/gedomineerd door de
aanwezigheid van hoogspanningslijnen. De zone noordwaarts de E34 is in het
MMHA niet aangeduid als havengebied; hier is een groenzone aanwezig evenals
bufferdijken in functie van de inbuffering van Kallo. Deze nemen verder afgelegen
industriële activiteiten echter niet volledig uit het zicht.
(zie foto 7D van fotoreportage in bijlage ter illustratie)
Tijdens het groeiseizoen is, omwille van de aanwezigheid van gewassen zoals
maïs op de velden, de zichtbaarheid van de E34 vanuit de omgeving eerder
beperkt tot de nabije omgeving. De E34 is hierbij herkenbaar door rijen
lantaarnpalen en bomenrijen ten noorden van de snelweg. Tijdens de
wintermaanden en het voorjaar is de snelweg vanop grotere afstand duidelijk
herkenbaar en zijn ook de auto’s zichtbaar.
Het landbouwgebied oostwaarts het complex Melsele (oostwaarts N450) is
smaller dan het westelijke gebied. Deze zone is ook sterker versnipperd door
verspreid liggende bebouwing, wegenis en spoorlijn. Verspreid zijn in deze ruimte
ook groen opgaande elementen (bomenrijen) aanwezig; waaronder de noordzuid gerichte ‘defensieve dijk’.
Er is een duidelijk verschil in zichtbaarheid van industriële activiteiten in volgende
zones.
o

Activiteiten noordwaarts aansluitend op de E34 zijn in de zone N450 –
spoorlijn eerder beperkt aanwezig in oppervlak en noord-oostwaarts
begrensd door zones voor permanente ecologische infrastructuur (Klein
en Groot Rietveld). De terreinen zijn tot ca 5 m TAW opgehoogd
(zuidelijk gelegen poldergebied op ca 2 m TAW) en de industriële
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activiteiten die hier aanwezig zijn omvatten in hoofdzaak gebouwen die,
in vergelijking met het overige havengebied, eerder beperkt zijn in
hoogte. Kranen en schoorstenen zijn hier niet aanwezig. Tussen de
snelweg en industrie is een aaneensluitende bomenrij aanwezig. Foto’s
5D3 en 6E (zie fotoreportage in bijlage) geven zichten op deze terreinen
weer en tonen aan dat, onder meer door de aanwezigheid van de
bomenrijen, de bebouwing niet integraal aan het zicht onttrokken worden,
maar dat deze bebouwing de zichten evenmin domineert.
De snelweg is herkenbaar door lantaarnpalen (op grotere afstand, tijdens
groeiseizoen) en ook door de zichtbaarheid van voertuigen (op korte
afstand en tijdens winterseizoen en voorjaar ook van op grotere afstand).
o

Het landschap in de zone tussen de spoorlijn en de Defensieve Dijk
(begroeid met struiken, wilgen, …) is door beide lijnstructuren ingesloten,
waardoor de zichtbaarheid in oostelijke en westelijke richting wordt
beperkt. Langsheen de noordelijke zijde van de snelweg is de zone
‘Groot Rietveld’ aanwezig. Zichten op industriële activiteiten zijn door
deze ‘ingeslotenheid’ vanuit deze zone beperkt en gereduceerd tot
waarnemingen vlakbij de snelweg.

o

Industriële activiteiten oostwaarts het Groot Rietveld en Defensieve Dijk
bevinden zich op terreinen van ca 7 m TAW (tov een poldergebied op
2 m TAW). In deze zone zijn ook hoger opgaande constructies aanwezig.
Zelfs met aanwezigheid van hooggroeiende landbouwgewassen zoals
maïs op de velden, zijn industriële activiteiten vanuit de ruimere
omgeving zichtbaar.
Analoog aan de westelijk gelegen zone, is ook hier de E34 vanuit de
omgeving herkenbaar (vnl aan de hand van lantaarnpalen tijdens
groeiseizoen en ook door zichtbaarheid van voertuigen op kortere
afstand en/of tijdens wintermaanden/voorjaar).
Foto’s 1C, 2B, 2C, 2D, 4B en 5D4 geven de zichtbaarheid van het
plangebied en achterliggende industrie vanuit het zuidelijke
landbouwgebied weer (zie fotoreportage in bijlage).

R2-lus
Tijdens de zomermaanden is, omwille van de aanwezigheid van hooggroeiende
landbouwgewassen zoals maïs op de velden, het zicht op dit verkeerscomplex vanuit de
ruimere omgeving eerder beperkt en enkel herkenbaar aan de verlichtingspalen en
verkeersborden boven de snelweg. Deze elementen vermengen zich met
hoogspanningspylonen, schoorstenen (en windmolens) die in het achterliggende
havengebied aanwezig zijn (zie foto’s 8A, 8B, 9B en 9A in fotoreportage in bijlage).
Tijdens de wintermaanden en in het voorjaar is het verkeerscomplex op zich (samen met
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het aanwezige verkeer) van op een ruimere afstand in het projectgebied zichtbaar en
herkenbaar.

Zone westwaarts R2-lus
De ruimte tussen de dorpen Vrasene-Beveren en de E34 bestaat uit een open,
uitgestrekt landbouwgebied (Polder van Verrebroek en Beverenpolder). De voornaamste
bebouwingsclusters bevinden zich op een afstand van 1 km en meer ten opzichte van de
snelweg. Binnen het landbouwgebied is nog wel verspreide bebouwing aanwezig. Het
landbouwgebied is uitgestrekt en open. Tijdens de zomermaanden worden vergezichten
beperkt door de gewassen op de velden (in hoofdzaak maïs) en in mindere mate door
aanwezige bomenrijen. Tijdens de wintermaanden en het voorjaar zijn de vergezichten
weidser; zowel door het ontbreken van gewassen op de velden als door het kaal zijn van
bomen.
De ligging van de E34 is tijdens de zomermaanden vanuit de omgeving herkenbaar aan
de hand van de aanwezigheid van de verlichtingspalen. Tijdens de wintermaanden zijn
directe zichten op het verkeer aanwezig en is de infrastructuur ook vanop ruimere afstand
herkenbaar.
Het achterliggende havengebied bevindt zich op ongeveer 6-7 m TAW, terwijl het
poldergebied op een hoogte van ongeveer 2 à 2,5 m TAW ligt. Tussen de bestaande
ontwikkelingen in de haven en de snelweg is in de huidige situatie een relatief brede
groenstrook aanwezig (toekomstig logistiek park Waaslandhaven en Zuidelijke
groenzone). Het opgaande groen in deze zone zorgt in belangrijke mate voor een
afscherming van de verderaf gelegen bebouwing en activiteiten in het havengebied (zie
foto 10C in fotoreportage in bijlage ter illustratie).

19.1.1.1

Toekomstige situatie MMHA obv plan-MER SPHA en studie “E34 – landschappelijke
inpassing” (referentiesituatie voor deze MER)
Wat betreft de wijziging van perceptieve kenmerken (technisch deelrapport Landschap)
voor het MMHA wordt in het plan-MER SPHA niet ingegaan op de zichten vanuit het
zuidelijk gelegen poldergebied en aansluitende bebouwing naar het havengebied. Dit in
hoofdzaak omdat in vergelijking met de bestaande situatie een uitbreiding van de
Waaslandhaven en hiermee gepaard gaande ophogingen in zuidelijke richting niet is
voorzien, buiten de ontwikkeling van het Logistiek Park en de reeds eerder voorziene
verdere invulling van de vlakte van Zwijndrecht.
In de effectbespreking met betrekking tot effecten op de ruimtelijke kwaliteit (technisch
deelrapport Mens RO) wordt binnen het plan-MER SPHA uitgegaan van de bouw van
een landschapsdijk langsheen de E34:
“Ten noorden van Zwijndrecht kan de bouw van een landschapsdijk langsheen de
E34 de haveninstallaties voor een deel aan het zicht onttrekken. Dit opent
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perspectieven voor de open ruimte ten noorden van Zwijndrecht. Vandaag is deze
niet meer dan een restruimte, die tussen dorp en haven geprangd ligt. Door de
schaalbreuk tussen de haven en het aanpalende landelijke gebied aan te pakken,
wordt er een op zichzelf staande en beleefbare landschappelijke eenheid gecreëerd.
Hoewel de fakkels in de haven nooit aan het zicht onttrokken kunnen worden, heeft
het – vooral door de beperkte oppervlakte van de smalle open ruimte corridor ten
noorden van Zwijndrecht –zin om de visuele dominantie van de haven in dit gebied
te matigen.
In de landschappelijke structuur ten noorden van Melsele en Beveren zijn er
beperkte wijzigingen voorzien. De landbouwgebieden tussen de dorpen en de E34
vormen hier reeds een brede afstandsbuffer. De haveninstallaties ten zuiden van het
Waaslandkanaal zijn beduidend minder hoog en worden bovendien door de brede
bufferstrook ten noorden van de E34 visueel afgeschermd. De voorziene
landschapsdijk ten noorden van de E34 kan de situatie verder verbeteren.”

Binnen de studie “E34 – landschappelijke inpassing” werd de gewenste landschappelijke
inpassing van de E34 en haven uitgewerkt, rekening houdende met de aanvullende
geluidssimulaties die parallel aan voorliggend MER uitgevoerd werden.
Deze studie is opgenomen in bijlage. Het schetsontwerp waar de principes en
voorgestelde landschappelijke ingrepen op weergegeven zijn is in dit MER tevens
opgenomen op p 36.
Van de realisatie van deze principes als zijnde de referentiesituatie wordt uitgegaan in
onderstaande bespreking.

19.2

Effectbespreking
Omwille van de openheid en vlakheid van het zuidelijk aangrenzende landbouwgebied
(polders van Verrebroek, Beveren en Melsele), is de snelweg momenteel van op ruime
afstand zichtbaar.
Dit is zo in de huidige situatie en zal zo blijven na aanpassing van de E34. In de
toekomstige situatie zal de E34 iets minder zichtbaar zijn door de aanwezigheid van een
rietkraag. De complexen zullen visueel vervangen worden door opgaande begroeiing op
de taluds van de complexen die zullen zorgen voor een coulissewerking. De E34 wordt
hierbij visueel in stukken opgebroken.

Onderstaande foto’s geven een beeld van de ligging van de snelweg ten opzichte van het
aangrenzende poldergebied. Voor een situering van de locaties waar de foto’s werden
genomen, wordt verwezen naar de luchtfoto van de fotoreportage in bijlage.
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SW1

SW2

SW3

SW4

Oostelijk deelgebied, ten oosten van de R2-lus
Zoals eerder aangegeven zijn er voor het oostelijk deelgebied géén verschillen tussen de
planalternatieven en hun varianten. Effecten binnen deze zone worden dan ook éénmalig
beschreven.

Ten opzichte van de huidige situatie wordt de E34 zowel in noordelijke als zuidelijke
richting met één rijstrook verbreed. Omwille van de uitgestrektheid van het aangrenzende
landschap zal deze verschuiving van enkele meters (verbreding van de weginfrastructuur
op zich met 5-tal meter in zuidelijke richting) op zich echter niet leiden tot een wijziging in
de perceptie ervan.

De noordelijke zijde van de woonkernen Beveren – Melsele – Zwijndrecht bevinden zich
ongeveer op 0,5 tot 1 km afstand van de havenactiviteiten. Verspreid liggende bebouwing
binnen het poldergebied bevindt zich op kortere afstand. Er kan dan ook gesteld worden
dat een visuele afscherming van het achterliggende havengebied vanuit de discipline
mens wenselijk is in dit deelgebied.
Ook de schaalbreuk tussen het landelijk gelegen gebied ten zuiden van de snelweg en
het noordelijk gelegen havengebied verantwoordt vanuit de discipline landschap de vraag
tot visuele afscherming van het industriële landschap.
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We onderscheiden – met betrekking tot het visuele aspect – in dit deelgebied 3 zones.
Deze worden in volgende alinea’s afzonderlijk besproken.

ZONE TUSSEN R2-LUS EN N450
De ‘dominerende’ aanwezigheid van industriële activiteiten op de visuele beleving is in
deze omgeving eerder beperkt, in hoofdzaak omwille van de aanwezigheid van
groenzones die momenteel reeds noordwaarts op de E34 aansluiten. Constructies van
zichtbare verder afgelegen havenactiviteiten bevinden zich boven de lijn die gevormd
wordt door bomen langsheen de E34 en verlichtingspalen (zie foto 7D van de
fotoreportage in bijlage).
De bestaande groenzones langsheen de noordelijke zijde van de E34 hebben in de
huidige situatie een visueel bufferende werking. Bij de afbakening van de planzone is de
noordelijke zone zo beperkt mogelijk gehouden, zodat deze opgaande begroeiing
maximaal kan behouden blijven. De bestaande groene buffering ten noorden van de E34
dient verder versterkt te worden om deze buffering te maximaliseren.
De voorgestelde rietvegetatie ten zuiden van de E34 en de versterking van de
bomengordel ten noorden van de E34 verzachten de aanwezigheid van de E34 en de
havenindustrie maar verbergen de aanwezigheid van deze elementen niet volledig.

De voorziene inbuffering van het complex met de N450 zal leiden tot een sterke
verbetering van de situatie.

CM1: zicht op complex Melsele (oprit naar snelweg boven maaiveld) vanuit zuidoosten
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CM2: zicht op complex Melsele vanuit oosten

ZONE TUSSEN N450 EN SPOORLIJN
In deze zone zijn noordwaarts de E34 wél activiteiten aanwezig, maar hun aard is
zodanig dat de hoogte van aanwezige constructies beperkt is. Bovendien zorgt de
aanwezige beplanting langsheen de noordelijke grens voor een visuele afscherming.
De bomenrijen langsheen de noordelijke zijde liggen (gedeeltelijk) binnen het aangeduide
plangebied. Ook hiervoor gelden dezelfde bemerkingen dan geformuleerd voor de zone
R2-N450.
Een belangrijk onderscheid met de zone R2-N450 is dat noordwaarts de E34 hier in de
huidige situatie wél industriële activiteiten aanwezig zijn en ook blijven voorzien bij de
ontwikkeling van het havengebied (volgens het MMHA). Indien hoger opgaande
constructies in deze zone toegestaan worden, zullen deze wel zichtbaar worden van
achter de bomenrijen.
De voorgestelde rietvegetatie ten zuiden van de E34 (en de reeds aanwezige
bomengordel ten noorden van de E34) verzachten de aanwezigheid van de E34 en de
havenindustrie maar verbergen de aanwezigheid van deze elementen niet volledig.

ZONE OOSTWAARTS SPOORLIJN
In deze zone zijn zowel de snelweg als de havenactiviteiten duidelijk zichtbaar vanuit het
zuidelijk gelegen landbouwgebied. Opgaand groen langsheen de E34 is hier momenteel
slechts zeer beperkt aanwezig. Bufferende maatregelen zijn hier dan ook wenselijk.
Anders dan in de zone N450-spoorlijn, betreft het hier een meer uitgestrekt
industriegebied met hoger opgaande constructies.
De voorgestelde rietvegetatie ten zuiden van de E34 en de realisatie van de
bomengordel ten noorden van de E34 zorgen voor een sterke verzachting van de
aanwezigheid van de E34 en de havenindustrie maar verbergen de aanwezigheid van
deze elementen niet volledig.
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De geluidsschermen alsook de grondwal leiden er toe dat de E34 over een grote afstand
niet meer waarneembaar zal zijn. Ook de havenindustrie is hierdoor maar gedeeltelijk
meer observeerbaar. Het aansluiten van de grondwal op de geplande meer oostelijke wal
(i.f.v. de Oosterweelverbinding) leidt tot een uniforme visuele afscherming in deze zone
hetgeen de visuele kwaliteit ten goede komt.
Deze voorgestelde ingrepen vanuit de studie voor de landschappelijke inpassing hebben
een sterk positieve evolutie voor zowel de bewoners van de zuidelijke gebieden als oor
het beschermde landschap. Door de aanleg van een visuele buffer ten opzichte van het
havengebied verhoogt immers de belevingswaarde van het poldergebied en het
beschermde landschap en wordt de schaalbreuk tussen het polderlandschap en het
noordelijke havengebied gemilderd.
In functie van het beschermd landschap van de Defensieve Dijk dient, om de relatie met
het deel van de dijk aan de noordkant van de E34 te behouden, een zone langs de E34
open gehouden. De bijkomend voorgestelde laanbeplanting langsheen de Defensieve
Dijk (zijnde een verdere uitbouw van de bestaande beplanting in het zuidelijke deel van
de dijk) is een voorstel op projectniveau. Dit kan binnen de huidige bestemming en is dus
geen onderdeel van het voorgenomen plan. Vanuit het MER kan dit voorstel bijgetreden
worden als een relevante ingreep om de landschappelijke kwaliteiten en de visuele
buffering van de omgeving te verbeteren. De voorgestelde coupure leidt tot een betere
zichtbaarheid van de dijk in het landschap.

19.2.2

Westelijk deelgebied, ten westen van de R2
Vanuit het plan-MER SPHA zijn in het MMHA voor deze zone geen buffermaatregelen
voorgesteld. Cf de studie voor de landschappelijke inpassing dient deze zone op
landschappelijk vlak echter op dezelfde manier beschouwd te worden als de oostelijke
zone. Dezelfde principes zijn hier dan ook van toepassing.
Vanuit de huidige situatie is de aanwezigheid van een goede groenbuffer in de zuidelijke
groenzone en het nog niet ontwikkeld zijn van de industrie in zowel Logistiek Park Oost
als West van belang. Ter hoogte van LPWest is ten noorden van de E34 momenteel
slechts een beperkt aantal bomen aanwezig. In de principes van de studie voor de
landschappelijke inpassing is hier echter een verder trekking van de meer oostelijk
aanwezige groenbuffer voorzien zodat de geplande ontwikkelingen van de industrie
verzacht kunnen worden.
Een zeer belangrijke aspect in deze zone zijn de drie complexen: R2, WaaslandhavenWest en het complex met de N451. Door hun verhoogde ligging is het vlakke landschap
zijn deze over een zeer grote afstand prominent aanwezig.
De aanpassingen van het R2-complex en van het complex met de N451 op zich zijn van
die aard dat, rekening houdend met de schaal van de omgeving, de globale zichtbaarheid
ervan niet op relevante wijze zal wijzigen.
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De locatie/grootte-orde van het complex voor de westelijke ontsluiting is vergelijkbaar
voor de alternatieven van ‘verbreding’ en ‘aangepast voorstel parallelweg’. Bij deze
alternatieven en varianten ligt het complex in dezelfde open ruimte als het huidige R2complex. De zichtbaarheid ervan zal dan ook vergelijkbaar zijn met deze van het R2complex in de huidige situatie.
Het voorgestelde principe van deze rondom te bebossen naar analogie van
erfomrandingen in de polders geeft een herkenbaar beeld en zorgt voor een
coulissenwerking. Dit zal dan ook een zeer positief effect geven. Deze begroening is voor
de drie complexen evenveel van toepassing en dit evenveel voor alle alternatieven en
varianten.
Bij de afbakening van het plangebied is de nodige ruimte momenteel voorzien en tevens
de mogelijkheid voorzien zijn voor aanplanten.

De voorgestelde rietvegetatie ten zuiden van de E34 verzachten de aanwezigheid van de
E34 maar verbergt de aanwezigheid hiervan niet volledig.
Een wezenlijk verschil tussen de varianten en alternatieven doet zich hier niet voor. Het
ruimtebeslag verschilt weliswaar voor de alternatieven/varianten maar vanuit de
omgeving zal dit verschil niet merkbaar zijn. Een goede toepassing van de principes zal
in alle gevallen een goede visuele buffering van de haven en een landschappelijke
inpassing van de E34 tot resultaat hebben en dit ongeacht het alternatief/variant.

19.2.3

Conclusie
De in de studie “E34 – landschappelijke inpassing” voorgestelde principes kunnen vanuit
het MER ondersteund worden.
De verschillende alternatieven en varianten hebben op vlak van visuele aspecten geen
relevante verschillen en kunnen met de voorgestelde principes allen goed ingepast
worden.
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De voornaamste impact op functionele relaties wordt gegenereerd op het
hoofdwegennetwerk evenals de verbinding van en naar dit netwerk. Deze aspecten zijn
behandeld binnen de verkeerskundige analyse (zie deel 3).

Een aanvullend aspect vormt de barrièrewerking van de E34 (verbreed of met
parallelwegen).
De invloed op functionele verbindingen kan relevant zijn met betrekking tot:

20.1.1

Hoofd- en primaire wegen
Verbinding R2 – E34
In het (niet weerhouden) basisalternatief was er geen verbinding meer tussen beide
hoofdwegen. De varianten die op basis van een verkeerskundige analyse zijn
weerhouden (zie deel 3) voorzien allen wél in het behoud van deze verbinding; er wordt
dus geen bijkomende barrière gecreëerd. Bovendien is in het voorgenomen plan een
aanpassing voorzien van de verbinding waarbij deze een vloeiendere bochtstraal krijgt.
Ten opzichte van de huidige situatie wordt in elk van de weerhouden varianten een
verruiming van de bestaande R2-lus voorzien, zodat zowel de doorstroming als de
veiligheid van deze verbinding verhoogt. Op dit vlak kan de toekomstige situatie dan ook
beschouwd worden als een verbetering ten opzichte van de huidige situatie.

Verbinding Waaslandhaven met het hoofdwegennetwerk
Elk van de varianten voorziet in de aansluiting van een nieuwe verbinding naar de
Waaslandhaven, zodat (op planniveau) de varianten als gelijkwaardig beschouwd kunnen
worden voor dit punt.

Mogelijke verbinding Kallo – Haasdonk (E34 – E17)
De oorspronkelijke voorstellen met een afzonderlijke parallelstructuur aansluitend op de
R2-lus, impliceren dat de lus-structuur zodanig complex zou worden dat een bijkomende
aansluiting (verbinding naar E17) moeilijk realiseerbaar zou worden. Dit zowel vanuit
technisch als vanuit verkeerskundig (veiligheid & vlot doorgaand verkeer) oogpunt.
In de alternatieven en varianten die uiteindelijk zijn weerhouden na een grondige
mobiliteitsanalyse, zijn geen belangrijke wijzigingen aan de R2-lus voorzien; enkel een
herdimensionering. Aansluiting van een bijkomende lijninfrastructuur op dit complex blijft
dan ook even goed mogelijk voor alle alternatieven en varianten als in de huidige situatie
en is veel beter mogelijk dan in de situatie van het basisalternatief.
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Lagere wegen
Noord-zuid gerichte verbindingen tussen Verrebroek – Vrasene (N451) enerzijds en
Kallo – Beveren anderzijds (N450) anderzijds.
Alle varianten voorzien in een behoud van deze verbindingen. Een specifieke intekening
van de complexen ter hoogte van de kruising met de E34 (verbreed of met
parallelwegen) kan pas op projectniveau uitgewerkt worden. Op planniveau wordt er
geen onderscheid gemaakt tussen de verscheidene varianten en kan gesteld worden dat
het barrière-effect van de E34 zeker niet versterkt wordt.

Over de volledige lengte van het plangebied is langsheen de zuidelijke zijde van de E34
een lokale weg aanwezig (Hoge Watergangweg – Melseledijk – Kloetstraat – Smoutpot).
Deze heeft in hoofdzaak als functie het bereikbaar maken van de aanwezige
landbouwpercelen.
Aan de noordelijke zijde van de E34 is dergelijke weg met vergelijkbare functie
(Schoorstraat) enkel aanwezig in de westelijke zone van het plangebied (westwaarts van
de Hoge Watergang en Noord-Zuidverbinding). Deze zal haar functie verliezen en
verdwijnen bij de aanleg van het Logistiek Park Waaslandhaven West.
Alle varianten voorzien in een verlegging van de lokale weg ten zuiden van de E34 in
zuidelijke richting tot aan de buitenzijde van het plangebied. De bestaande verbindingen
blijven dus bij alle varianten behouden, zodat op dit vlak de varianten zich niet van elkaar
onderscheiden.

20.1.3

Fietsverbindingen
Ter hoogte van het plangebied zijn in de huidige situatie twee fietsverbindingen (zowel
functioneel als recreatief; zie roze lijnen op Figuur 56 en witte lijnen op Figuur 57) over de
E34 aanwezig
De recreatieve verbindingen kruisen de E34 via de N451 en de N450. De noodzakelijke
aanpassingen ter hoogte van de knooppunten bieden de mogelijkheid vrijliggende
fietspaden te realiseren. De bestaande verbindingen zullen behouden worden. De
aanpassing van de E34 zal dus niet leidt tot een vergroting van het barrière-effect. Deze
mogelijkheden zijn gelijkaardig voor alle varianten. De verschillende varianten
onderscheiden zich dan ook niet op dit vlak.
In het functionele netwerk zijn eveneens noord-zuid kruisingen over de E34 aangeduid:
langs de westelijke zijde van de R2-lus en ter hoogte van de spoorwegbrug oostwaarts
het complex Melsele. Deze verbindingen zijn in de huidige situatie niet aanwezig.
Analoog aan de aanpassing van bestaande verbindingen, ontstaat ook voor de
wenselijke verbinding langs de R2-lus de potentie tot aanleg bij de realisatie van het
voorgestelde plan en is deze potentie evenmin afhankelijk van de gekozen variant.
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De ruimte voor de verbinding langs de R2-lus is opgenomen in de afbakening van het
plangebied. Ook de ruimte voor een fietsbrug naast de bestaande spoorbrug is voorzien
binnen het project van de aanpassing van de E34.
In de toekomstige situatie kunnen zowel de bestaande overgangen (complex Melsele en
complex Vrasene) als de nieuwe overgangen (spoorwegbrug en R2) in combinatie met
de aanpassing van de E34 gerealiseerd worden.
De nieuwe onder-/overgangen kunnen zowel in het functionele als recreatieve netwerk
ingeschakeld worden. Hierdoor ontstaan, van west naar oost, verbindingen over een
afstand van respectievelijk 3,5 km, 2 km en 1,5 km en worden telkens de kernen van
Vrasene, Beveren, Gaverland en Melsele ten zuiden van de E34 in min of meer rechte
lijn (kortste afstand) met de noordelijk gelegen gebieden (Verrebroek, Waaslandhaven,
Kallo) verbonden. De realisatie van nog meer bijkomende fietsoversteken (ten opzichte
van de twee bestaande en twee gewenste oversteken) wordt dan ook niet noodzakelijk
geacht.

Figuur 56 : Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk ter hoogte van het plangebied
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Figuur 57 : Recreatief fietsknooppuntennetwerk ter hoogte van het plangebied

20.1.4

Spoorverbindingen
Zowel in de huidige als in de geplande situatie is er ter hoogte van het plangebied slechts
één spoorwegovergang over de E34 aanwezig, westwaarts de gemeentegrens
Zwijndrecht-Beveren. Cf het huidige voorontwerp dient deze niet aangepast te worden.
Alle varianten hebben ter hoogte van deze locatie eenzelfde wegbreedte en –uitvoering,
zodat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de varianten.

De aanwezigheid van het Liefkenshoekspoor is bij de uitwerking van de varianten
meegenomen als randvoorwaarde. Deze spoorlijn wordt dan ook bij geen enkel van de
varianten aangesneden. Kruisingen gebeuren ongelijkvloers zodat er geen impact is op
deze verbinding en er evenmin een onderscheid bestaat tussen de varianten.

Zoals aangegeven in het plan-MER SPHA, zal het RUP voor de afbakening van het
Antwerps havengebied voorzien in een aanzet voor een nieuwe spoorverbinding richting
Zelzate, langsheen de E34. Geen enkele variant legt een hypotheek op de realisatie van
deze spoorwegverbinding.
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20.2

Functionele verbindingen receptor natuur

20.2.1

Referentiesituatie
Wat de receptor natuur betreft, zijn er in de omgeving belangrijke netwerken aanwezig
voor vleermuizen en de Rugstreeppad. Dit hangt samen met het feit dat het
projectgebied grenst aan de permanente ecologische infrastructuur (zoals afgebakend in
het MMHA van het plan-MER SPHA). De permanente ecologische infrastructuur wordt
een belangrijke rol toebedeeld als functioneel netwerk van ecologische verbindingen
tussen de (deel)leefgebieden van deze soorten (Adriaensen et al., 2008).

20.2.1.1

Vleermuizen
De deelleefgebieden van vleermuizen die voorkomen in het havengebied zijn ruimtelijk
duidelijk van elkaar gescheiden: de foerageergebieden situeren zich ter hoogte van de
wateroppervlakken en andere insectenrijke zones in de havenrand en in het havengebied
zelf, terwijl de kolonieplaatsen zich in hoofdzaak situeren in de bewoonde gebieden of
solitaire gebouwen aan de rand van het havengebied. Dit geldt in het bijzonder voor
watergebonden vleermuizen zoals Watervleermuis (Habitatrichtlijn Bijlage IV, en
categorie 3 volgens het soortenbesluit) en Meervleermuis (Habitatrichtlijn Bijlage II, en
categorie 3 volgens het soortenbesluit). Het creëren en behouden van geschikte
ecologische verbindingen tussen zomerverblijfplaatsen buiten het havengebied en de
foerageergebieden in de havenrand en het havengebied zelf is een belangrijke
doelstelling voor vleermuizen (Adriaensen et al., in opmaak). Volledig open gebieden
vormen voor de meeste vleermuissoorten immers een moeilijk te nemen barrière.
Waterlopen die langs weerszijden omgeven zijn door dijken met bomenrijen vormen vaak
belangrijke corridors voor vleermuizen en maken deel uit van de permanente ecologische
infrastructuur gedefinieerd in het SPHA. In de omgeving van de E34 betreft het de
Watergang van de Hoge Landen.
Het INBO vermoedt dat de Watergang van de Hoge Landen gebruikt wordt als verbinding
door de Watervleermuis (zie onderstaande figuur) (Spanoghe et al., 2006). Het plan-MER
SPHA geeft aan dat de Watergang van de Hoge Landen een verbindingsas vormt naar
het Klein en Groot Rietveld en de Steenlandpolder in het oosten.
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Figuur 58 : Waargenomen en vermoede vliegroutes voor Watervleermuis (Spanoghe et
al., 2006)
De ecologische infrastructuur, die in het MMHA is verwerkt, ‘zal voor vleermuizen een
belangrijke rol vervullen op het vlak van connectiviteit tussen gebieden. De bestaande
verbindingen langs watergangen worden immers behouden’ (p26 van de passende
beoordeling voor het MMHA). Het is dus belangrijk dat de Hoge Watergang geen
onderdeel uitmaakt van het plangebied en in de zone langs de E34 gescheiden is van het
plangebied door de spoorlijn.
Alle alternatieven/varianten voorzien in een aansluiting van de westelijke ontsluiting van
de Waaslandhaven en kruisen hierbij de Hoge Watergang. In het MMHA is een kruising
van de Watergangen mee in rekening gebracht. Een aanpassing/aanvulling van de
passende beoordeling voor het plan-MER SPHA wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.
Bij de uitwerking van het project is het van belang na te gaan op welke wijze de kruising
van de watergangen alsook de verbreding op een manier kunnen gebeuren met minimale
effecten op de vliegroutes. Op projectniveau dienen maatregelen genomen te worden die
het gebruik van de watergangen als vliegroute blijven garanderen (bv vermijden van
lichtverstoring, …).
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Rugstreeppad
Rugstreeppad is ook een soort waarvoor de permanente ecologische infrastructuur in de
haven belangrijk is voor de instandhouding35 aangezien het zandige habitat met
pionierssituaties en tijdelijke poelen dat deze soort behoeft, typisch is voor het
hoogdynamische havengebied (o.a. recent opgespoten terreinen) en niet compatibel is
met het grootste deel van de voorziene habitats in de natuurkerngebieden, die
voornamelijk op rijke en zware polderbodems gelegen zijn.
Zoals aangegeven in het ‘backbone’-concept uitgewerkt voor Rugstreeppad door Alterra
(Ottburg et al., 2007), zijn verbindingen tussen de kerngebieden noodzakelijk voor het in
stand houden van een duurzame metapopulatie van Rugstreeppad op Linkeroever. De
kerngebieden situeren zich in het zuidelijk deel van het havengebied, ook de Zuidelijke
Groenzone vormt een van de kerngebieden.
Als landsoort wordt Rugstreeppad sterk negatief beïnvloed door de veelheid aan
barrières die aanwezig zijn in het Antwerps havengebied: snelwegen en andere drukke
wegen, steile kades van de dokken, onoverbrugbare afrasteringen (o.a. met beton), de
goten langs spoorwegen, ... Met oog op het duurzaam voortbestaan van deze soort, moet
de connectiviteit verzekerd worden op verschillende niveaus: tussen de leefgebieden,
tussen sleutelpopulaties binnen een leefgebied en binnen sleutelpopulaties. Daarbij is de
‘interne connectiviteit’ tussen het voortplantingshabitat (waterbiotoop 36) en het
landbiotoop37 een belangrijk aandachtspunt (Adriaensen et al., in opmaak).
Figuur 18 geeft de verspreiding van Rugstreeppad aan in 2007 en 2008 (Gijselings et al.,
2009). Hieruit blijkt dat de leefgebieden van de soort zich meer noordelijk situeren (o.a.
Zuidelijke Groenzone, Drijdijck, Putten West, Putten Weiden, Doelpolder Noord). Het
dichtste bij het voorgenomen plangebied gelegen leefgebied van Rugstreeppad ligt
tussen de R2, de Steenlandlaan en de Waterloop van de Hoge Landen (= R2 driehoek).
De R2 driehoek bestaat uit pionierssituaties en grasland met waterpartijen. Een deel van
deze zone is speciaal ingericht als compensatiegebied voor de realisatie van de Tweede
Zeesluis.

35

Doelsoort met IHD-verbintenis gebaseerd op de Gewestelijke IHD (Adriaensen et al., in opmaak).
Voortplantingspoelen voor Rugstreeppad zijn doorgaans klein, ondiep (tot 15 cm), onbeschaduwd en hebben een onbegroeide
bodem (typische pionierssituaties). Ook ondergelopen natte/drassige gras- en rietlanden kunnen in aanmerking komen als
voortplantingsgebied (Ottburg et al., 2007).
37
De soort vraagt als landbiotoop een zandig substraat dat snel opwarmt en waarin ze zich gemakkelijk kan ingraven bij gevaar of om
te overwinteren. Pionierssituaties, zoals recent opgespoten terreinen, zijn bijgevolg ideale leefgebieden voor deze soort.
36
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Figuur 59 : Voorkomen van Rugstreeppad op Linkeroever in 2007 (wit) en 2008
(lichtgroen) (Gijselings et al., 2009)

In de R2-driehoek (noordoostelijke hoek tussen R2 en E34), die bestaat uit
pionierssituaties en grasland met waterpartijen, is leefgebied van de Rugstreeppad
aanwezig.
Een aanpassing van de verbinding van de E34 naar de R2 is mogelijk binnen de huidige
bestemming. De bestemming is hier Overdruk Artikel 20 Bouwvrije strook over Artikel 4
Natuurgebied Cf het RUP Zeehavengebied Antwerpen Waaslandhaven fase 1. Alle
werken voor weginfrastructuur zijn mogelijk; met als voorwaarde dat eventuele
natuurcompensaties in deze zone elders vervangen kunnen worden. De aanpassing die
voorzien is ligt verder van de aanwezige natuurcompensatie dan de huidige weg. Er is
dan ook geen reden om aan te nemen dat er op projectniveau zou blijken dat er effecten
op Natura2000 aanwezig zijn.
Het fietspad dat ter hoogte van de R2-lus gerealiseerd zou worden ligt grotendeels in
deze zelfde bestemming. Over een afstand van +/- 150m, waar in het huidige
voorontwerp de verbinding gemaakt zal worden naar de Keetberglaan, ligt het fietspad in
de bestemming Natuur (Art 4 van het RUP Zeehavengebied Antwerpen Waaslandhaven
fase 1) waarbij de aanleg van paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten is voor
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zover dit de hoofdfunctie niet in het gedrang brengt. Dit deel van het fietspad ligt net
buiten de zones waar natuurcompensaties uitgevoerd zijn. Er is hier geen reden om aan
te nemen dat de aanleg van het fietspad, mits een natuurvriendelijk ontwerp dat rekening
houdt met de ecologische eisen van de doelsoorten, zou leiden tot relevante effecten op
natuur. Het fietspad is dus ook realiseerbaar binnen de huidige bestemming. Effecten van
het voorgenomen plan zijn dan ook afwezig indien het fietspad in het voorgenomen RUP
opgenomen wordt met dezelfde ecologische randvoorwaarden als in het geldende RUP
voor Waaslandhaven fase 1 van toepassing zijn.
De passende beoordeling voor het MMHA stelt volgende: ‘Binnen de ecologische
infrastructuur van de haven kan de zogenaamde backbone-structuur voor de
Rugstreeppad in de Waaslandhaven, zoals voorgesteld door Ottburg e.a. (2007), volledig
worden aangelegd’. Dit geldt nog steeds voor de alternatieven en varianten die voor de
parallelstructuur van de E34 zijn voorgesteld.
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Wijziging van ongevallenrisico
Het risico op ongevallen is in hoofdzaak afhankelijk van het aantal en aard van
weefbewegingen die gemaakt dienen te worden, het aantal en afstand van op- en afritten
en het aantal beslissingen dat moet genomen worden om op een bepaalde bestemming
te komen.
Deze aspecten zijn meegenomen in de verkeerskundige analyse van deel 3. Er wordt
dan ook naar dat deel verwezen; een aanvullende analyse is niet opgenomen.
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Verkeerskundige analyse
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Uit het verkeerskundig onderzoek is gebleken dat de beide onderzochte nulalternatieven
(met en zonder de realisatie van de westelijke ontsluiting van de haven) de verwachte
intensiteiten niet op een aanvaardbare manier kunnen verwerken.
Het alternatief van een verbreding van de E34 (aanleg derde rijstrook) met een
bijkomend complex Waaslandhaven-West leidt aan de noordzijde van de E34 tot een
verkeersonveilige situatie en is niet als relevant alternatief beschouwd. Voor de zuidzijde
kan wel een goed afwikkelingsniveau bekomen worden.
Bij de alternatieven waarbij gekozen wordt om een primaire weg type II te realiseren
parallel aan E34 wordt het aantal op- en afritten beperkt gehouden. Hierdoor wordt het
verkeer op de hoofdweg E34 niet belast met verkeer op een ondergeschikte relatie, zodat
de E34 zijn internationale en gewestelijke verbindingsfunctie kan vervullen.
Het alternatief met een primaire structuur parallel aan de E34 waarbij er geen
rechtstreekse aansluiting bestaat tussen de R2 en de E34 (zijnde het basisalternatief)
wordt niet verder in overweging genomen omdat er hierdoor een onsamenhangend
hoofdwegennet ontstaat. Bovendien leidt dit tot hogere intensiteiten op de primaire
wegstructuur, dan op de hoofdwegenstructuur.
Het alternatief met een primaire structuur, parallel aan de E34 waarbij wel een
rechtstreekse aansluiting voorzien is tussen R2 en E34 wordt niet weerhouden omwille
van het lage afwikkelingsniveau op sommige segmenten van de parallelstructuur.
Daarnaast zijn er diverse problemen op vlak van verkeersveiligheid door de
gecombineerde aansluiting van parallelstructuur en E34 op R2 te verwachten.
De realisatie van de primaire weg binnen de haven is ruimtelijk niet realistisch.

Om een oplossing te bieden aan bovenstaande problemen werd een alternatief
onderzocht waarbij de complexen Vrasene en Waaslandhaven-West gebundeld worden.
Omwille van het lage afwikkelingsniveau dienden hiervoor optimalisaties gezocht te
worden. Hierbij werden de weefbewegingen beperkt of helemaal vermeden.
Het beperken van de weefbewegingen blijkt niet voldoende om het afwikkelingsniveau tot
een aanvaardbaar niveau te verhogen aan de noordkant van de parallelstructuur. De
optimalisatie voor de zuidkant wordt niet verder meegenomen omwille van het links
invoegen van de hoofdstroom.
Indien de weefbewegingen volledig vermeden worden dan wordt wel een aanvaardbaar
afwikkelingsniveau gehaald op de parallelstructuur. Ook de variant met twee aparte
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afritten aan de noordkant wordt (in combinatie met één van de opties voor het volledig
vermijden van de kruisingen op de parallelstructuur aan de zuidkant van de E34) als wel
een relevant alternatief voor verdere beoordeling beschouwd.

Er zijn verschillende combinaties mogelijk met de geoptimaliseerde varianten die
beschouwd kunnen worden als relevant alternatief voor verdere beoordeling.
Voor de noordzijde (één alternatief met twee varianten):
Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en Waaslandhaven-West met
de te combineren optimalisaties
o

Fly-over om verkeersstromen tussen Vrasene en Waaslandhaven West
te scheiden

o

het beperken van weefbewegingen op de E34 door twee aparte afritten
aan de noordkant

Voor de zuidzijde (twee alternatieven):
Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en Waaslandhaven-West met
optimalisatie door een fly-over die de verkeersstromen tussen Vrasene en
Waaslandhaven –West scheidt
Verbreding van de hoofdweg E34. Op basis van de huidig gekende
ontwikkelingen kan de noodzaak van een vierde rijstrook over het volledige
plangebied niet aangetoond worden.
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Milieubeoordeling
Voor de verkeerskundig relevante alternatieven/varianten werden mogelijke contouren
van planalternatieven onderzocht.
Er werd reeds een plan-MER (plan-MER SPHA) gemaakt waarin het basisproject vervat
zit. De momenteel weerhouden alternatieven en varianten wijken slechts licht van het
oorspronkelijke basisalternatief af.
De weerhouden alternatieven/varianten zijn sterk gelijkend op vlak van milieueffecten

Samengevat zijn dit de belangrijkste effecten:
Het ruimtebeslag landschap van alle alternatieven/varianten is negatief omdat
ruimte ingenomen wordt van de Zwijndrechtpolder, Beverenpolder en
Vrasenepolder.
Het ruimtebeslag natuur is beperkt. Deze conclusie is analoog voor elk van de
planalternatieven en varianten.
Het ruimtebeslag mens voor beide alternatieven is vergelijkbaar. Eén
landbouwbedrijf dient onteigend te worden en dit voor alle alternatieven.Er wordt
een negatieve wijziging in de akoestische leefkwaliteit verwacht aan de
woonzones Kieldrecht, Verrebroek en Kallo. De akoestische leefkwaliteit volgens
de MKM-methode blijft in de woonzone Zwijndrecht “zeer slecht”. De
geluidsverstoring voor fauna zal in grote mate optreden in de gebieden die
grenzen aan de haven. De te verwachten geluidsimpact naar de omgeving voor
de verscheidene varianten, rekening houdend met de benadering op planniveau,
is vergelijkbaar. Er wordt dus geen voorkeur gegeven aan een bepaald alternatief
of variant. Het alternatief waarbij de lus voor de aansluiting van de westelijke
ontsluiting voor de Waaslandhaven anders ligt dan in het basisalternatief kan
leiden tot een hogere geluidsbelasting in het gehucht Vliegenstal. Op
projectniveau dienen milderende maatregelen gedimensioneerd te worden. Op
planniveau heeft dit geen invloed.
Op basis van de beschikbare gegevens met betrekking tot te verwachten
doorstroming kunnen de voorgestelde alternatieven en varianten in functie van
hun impact op de luchtkwaliteit, niet van elkaar onderscheiden worden.
De in de studie “E34 – landschappelijke inpassing” voorgestelde visuele
maatregelen hebben een sterk positieve evolutie voor zowel de bewoners van de
zuidelijke gebieden als voor het beschermde landschap. Een wezenlijk verschil
tussen de varianten en alternatieven doet zich hier niet voor.
De weerhouden alternatieven/varianten voorzien allen in het behoud van de
directe verbinding tussen R2 en E34, i.t.t. het oorspronkelijke basisalternatief. Er
worden geen barrières gecreëerd.
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Onderstaande tabel vat de verschillen met het MMHA samen / geeft de effecten weer.
Tabel 8: Synthese milieueffecten
Effectgroep

Receptor

Ten westen van de R2

Ten westen van de R2

Aangepaste parallelstructuur (ten

Verbreding E34 (enkel ten Z van E34

noorden en mogelijk ten zuiden van

mogelijk)

Ten oosten van de R2

E34)
Direct ruimtebeslag

Landschap

Aansnijding van relictzone over +/- 2.5

Aansnijding van relictzone over +/- 1.5

Noord: tijdelijke, milderbare impact door

km: en vergroting R2-lus: 31.3 ha

km en vergroting R2 - lus: +/- 31 ha

verwijderen bomen.

Effecten beperkter dan in

Effecten beperkter dan in

Zuid: aansnijding Defensieve Dijk en

basisalternatief.

basisalternatief.

beschermd landschap (+/- 1 km) met
een breedte van 20-tal m.
Herkenbaarheid Dijk vergroot door
coupure.
Effecten beperkter dan in
basisalternatief.

Natuur

Beperkte inname waardevolle vegetaties. Realisatie rietkragen.
Geen negatief effect op SBZ.
Effecten beperkter dan in basisalternatief.

Mens

Inname HAG, doch kan grenzend aan

Inname HAG, doch kan grenzend aan

Inname +/- 19 ha landbouwgrond.

het plangebied gecompenseerd worden

het plangebied gecompenseerd worden

Verlies woning en deel bedrijf t.h.v.

waardoor een oppervlaktewinst kan

waardoor een oppervlaktewinst kan

Smoutpot 70.

gecreëerd worden.

gecreëerd worden.

Inname landbouwgrond: +/- 21,5 ha.

landbouwgrond: +/- 20 ha. Maatregelen

Maatregelen cf plan-MER SPHA

cf plan-MER SPHA noodzakelijk.

noodzakelijk.
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Ten westen van de R2

Ten westen van de R2

Aangepaste parallelstructuur (ten

Verbreding E34 (enkel ten Z van E34

noorden en mogelijk ten zuiden van

mogelijk)

Ten oosten van de R2

E34)
Geluidsverstoring

Niet-relevante verbetering t.o.v. het

Niet-relevante verbetering t.o.v. het

Niet-relevante verbetering t.o.v. het

basisalternatief te verwachten.

basisalternatief te verwachten.

basisalternatief te verwachten.

T.h.v. gehucht Vliegenstal milderende

Dimensionering van milderende

maatregelen op projectniveau nodig om

maatregelen (scherm en berm) leidt tot

effecten te vermijden.

verbetering met 1 MKM-klasse t.o.v.
geen milderende maatregelen.

Trillingshinder

Niet relevant

Niet relevant

Niet relevant

Luchtverontreiniging

Niet-relevante verbetering t.o.v. het

Niet-relevante verbetering t.o.v. het basisalternatief te verwachten.

basisalternatief te verwachten.
T.h.v. gehucht Vliegenstal geen
relevante wijziging te verwachten t.o.v.
het basisalternatief.
Lichthinder

Niet relevant op planniveau

Visuele verstoring

De te realiseren rietvegetatie ten zuiden van de E34, de aanleg/versterking van de

De te realiseren rietvegetatie ten zuiden

bomenrijen ten noorden van de E34 en de opgaande vegetatie rond de complexen

van de E34, de aanleg/versterking van

verzachten de aanwezigheid van de E34 en de haven maar verbergen deze niet

de bomenrijen ten noorden van de E34

volledig.

en de opgaande vegetatie rond de

De inpassing leidt tot een sterke verbetering.

complexen verzachten de aanwezigheid
van de E34 en de haven maar
verbergen deze niet volledig.
De schermen en grondbuffer leiden tot
een goede afscherming, een verhoogde
belevingswaarde van polder en
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Ten westen van de R2

Ten westen van de R2

Aangepaste parallelstructuur (ten

Verbreding E34 (enkel ten Z van E34

noorden en mogelijk ten zuiden van

mogelijk)

Ten oosten van de R2

E34)
beschermd landschap.
De inpassing leidt tot een sterke
verbetering.
Water
Wijziging van

Niet relevant op planniveau
Mens

verbindingen

Verbeterde verbinding R2-E34. Positief effect t.o.v. het basisalternatief.
Verbinding Waaslandhaven met E34. Cf basisalternatief.
Geen effect op lokale wegen. Cf basisalternatief.
Realisatie 2 fietsverbindingen als onderdeel van het project. Positief effect t.o.v. het basisalternatief.

Natuur

Kruising van een vermoede vliegroute voor vleermuizen. Op projectniveau dienen maatregelen gedimensioneerd. Cf
basisalternatief.
Geen impact op de ecologische infrastructuur voor de Rugstreeppad. Cf basisalternatief.

Wijziging van

Mens

ongevallenrisico

Geen capaciteitsproblemen.

Geen capaciteitsproblemen (aan

Geen capaciteitsproblemen.

Samenhangend wegennet. Geen

zuidzijde). Bijkomend complex

Samenhangend wegennet. Geen

bijkomende opritten op de E34.

Waaslandhaven-West op korte afstand

bijkomende opritten op de E34.

van bestaande complexen.
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Verdervertaling naar het RUP en latere procedures
Uit de milieubeoordeling kwam slechts een beperkt aantal maatregelen naar voor. Dit
wordt verklaard door de verkeerskundige optimalisatie die uitgevoerd is, de milderende
maatregelen die reeds voor het SPHA opgesteld waren in het plan-MER voor het SPHA,
het opnemen van de ruimte voor de buffers en schermen uit de studie “E34 –
landschappelijke inpassing” in het plangebied.

Volgende maatregelen kwamen uit de milieubeoordeling naar voor:
RUP-niveau
o

Indien het fietspad t.h.v. de R2-lus in het voorgenomen RUP opgenomen
wordt, dient dit met dezelfde ecologische randvoorwaarden als in het
geldende RUP voor Waaslandhaven fase 1 van toepassing zijn 38.

o

De restruimte tussen de huidig bestemde HAG’s en de plancontouren
dienen bijkomend als HAG bestemd te worden.

Projectniveau
o

De voorziene bufferwal en geluidsschermen cf de studie “E34 –
landschappelijke inpassing” dienen uitgevoerd te worden.

o

Op projectniveau dienen eventueel noodzakelijke milderende
maatregelen op de (vermoede) vliegroutes van vleermuizen langsheen
de Waterloop van de Hoge Landen onderzocht te worden.

o

Voorgesteld wordt om op projectniveau na te gaan in welke mate nog
bijkomende maatregelen mogelijk zijn om de impact van het verdwijnen
van de bomen te beperken.

o

Onafhankelijk van het gekozen alternatief zijn maatregelen noodzakelijk
om het verlies aan landbouwgrond te compenseren / milderen. Er kan
ook integraal verwezen worden naar de maatregelen die vanuit het planMER SPHA zijn voorgesteld.
Op projectniveau dient de dimensionering van milderende maatregelen
onder de vorm van geluidsschermen nagegaan te worden aan het
complex voor de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven.

o

Gezien het hoge aandeel vrachtwagens ter hoogte van het plangebied
en de relatief hoge emissies van vrachtwagens zou een beperking van
de rijsnelheid een relevante maatregel kunnen zijn. De effectiviteit
hiervan kan op projectniveau nagegaan worden.

38

Artikel 4 van RUP Waaslandhaven fase 1
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Het plan omvat het voorzien van de nodige ruimte om de realisatie van een gedeeltelijke
parallelstructuur langsheen de E34 + een gedeeltelijke verbreding van de E34 ter hoogte
van de Waaslandhaven (linker Scheldeoever in het Antwerps havengebied) mogelijk te
maken. Dit omvat tevens de nodige ruimte voor de aanleg van de buffering van de haven,
de verplaatsing van de aanwezige leidingen, de verplaatsing van de aanwezige lokale
weg naast de E34.
Het plan-MER is een aanvulling op het reeds opgemaakte plan-MER SPHA en zal de
effecten van de realisatie van een parallelwegenstructuur langs de E34 bestuderen in
functie van de opmaak van een voorgenomen RUP voor dit project. Het doel hiervan is:
Uitwerking van een verkeerskundig betere oplossing
het bepalen van bijkomende benodigde milderende maatregelen en
randvoorwaarden die vertaald dienen te worden in het voorgenomen RUP of
latere procedures.

De initiatiefnemer is de Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken,
Afdeling Maritieme Toegang (aMT)

25

Beschrijving van het plan en mogelijke alternatieven

25.1

Doelstelling van het plan
De bestaande weginfrastructuur aan de Waaslandhaven kent volgende problemen:
het grootste deel van het verkeer richt zich naar het oosten waar Schelde en de
rechteroeverhaven barrières vormen. Dit zal nog worden versterkt door de groei
van een groot deel van de containeractiviteiten op linkeroever;
het mengen van kernenverkeer en havenverkeer;
gebrek aan categorisering;
de eindige capaciteit van het hoofdwegennet rond Antwerpen.
de verschillende omliggende kernen liggen op fietsafstand van de haven. Veilige
en comfortabele verbindingen ontbreken echter. Vooral voor fietsers vanuit het
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zuiden vormt N49 (E34) een belangrijke barrière. Het is onaangenaam fietsen
langs N450 en N451.
De aanleg van een nieuwe infrastructuur ter hoogte van de E34 heeft volgende
doelstellingen:
het opvangen van toenemende verkeersintensiteiten;
het scheiden van lokaal en economisch verkeer, wat de verkeersveiligheid ten
goede komt;
het garanderen van een permanente verkeersdoorstroming in functie van de
ontsluiting van de containerterminals in het havengebied, ook indien zich
calamiteiten zouden voordoen;
het aansluiten van de toekomstige westelijke ontsluiting op het hoofdwegennet.
Of deze nieuwe infrastructuur al dan niet moet opgevat worden onder de vorm van
parallelwegen, zoals in het plan-MER SPHA wordt verondersteld, was onderwerp van
voorliggend rapport.

25.2

Beschouwde planalternatieven
Op basis van een oplossingsgericht denken, rekening houdend met de inspraakreacties
tijdens de ter inzage legging van de nota voor publieke consultatie, worden volgende
planalternatieven voorgesteld voor de weginfrastructuur:
1) Nulalternatief (alternatief op doelstellingsniveau)
2) Verbreding E34 met een bijkomend complex Waaslandhaven-West
3) Volledige realisatie primaire weg type II van Vrasene tot Melsele
a. Primaire structuur, parallel aan E34, zonder rechtstreekse aansluiting tussen
R2 en E34 (basisvoorstel uit de nota voor publieke consultatie)
b. Primaire structuur, parallel aan E34, met rechtstreekse aansluiting tussen R2
en E34, en tussen primaire parallelwegen en R2
c.

Realisatie van een primaire weg type II binnen de haven. Opwaardering
Hazopweg – Steenlandlaan – Keetberglaan als primaire weg type II

4) Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en Waaslandhaven-West
basisvariant. Dit alternatief werd in de loop van het mer-proces ontwikkeld op basis
van de evaluatie van een volledige primaire structuur langsheen de E34. Hiervoor
werden een aantal subvarianten voorgesteld.
a. beperken van weefbewegingen op de parallelstructuur
b. volledig vermijden van kruisingen op de parallelstructuur
c.

meer ruimte geven aan weefbewegingen op de E34 door twee aparte afritten
aan de noordkant

Deze alternatieven werden in eerste instantie op verkeerskundig vlak onderzocht. Op
basis van deze analyse worden alternatieven voor een verder onderzoek weerhouden.
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In het plan-MER SPHA werd een voorstel voor de buffering van de haven en E34
gemaakt. In functie van de opname van de buffer in het voorgenomen plan werd in
opdracht van het Departement MOW, Afdeling Maritieme Toegang van de Vlaamse
Overheid in de loop van 2011 een studie uitgevoerd door Palmbout Urban Landscapes
ism. Carin Jannink landschap en stedenbouw en Witteveen + Bos Belgium NV.
De studie “E34 – landschappelijke inpassing” werkte een voorstel uit voor het
schetsontwerp van de buffer waarin de gehanteerde inpassingsprincipes gevisualiseerd
werden. Deze principes zijn:
Aan de noordzijde van de E34 wordt de bomenrand versterkt of uitgebreid om
een duidelijke visuele scheiding tussen de haven en de agrarische omgeving van
de polders te bekomen.
De bestaande en nieuwe complexen worden rondom op de taluds bebost en
werken visueel als coulissenbosjes.
Ter hoogte van deze bosjes worden bomenrijen zuidwaarts dwars op de snelweg
voorzien om de schaal van de snelweg visueel te reduceren.
Aan de zuidkant van de E34 wordt de E34 ingepast en niet volledig weggestopt.
Hier wordt een rietkraag aangelegd.
De lokale polderweg komt ten zuiden van de rietkraag te liggen en maakt zo deel
uit van de polder, veeleer dan aan de E34 gelinkt te zijn.
De aansnijding van de Defensieve Dijk wordt gebruikt om de dijk duidelijker in het
landschap naar voor te brengen. De Polderweg wordt naast de dijk gelegd en het
profiel van de dijk wordt hierbij duidelijk benadrukt door een afscheiding die de
vormen van de dijk volgt.
De geluidsbufferende maatregelen zijn gedifferentieerd in functie van de
landschappelijke inpassing:
o

Van aan de voorziene kluifrotonde voor de Oosterweelverbinding (in het
uiterste oosten van het plangebied) wordt ten zuiden van de E34 een
grondwal voorzien met een hoogte van 12m TAW tot aan de boerderij
Smoutpot.

o

Aansluitend op deze grondwal wordt verder westwaarts een scherm met
een hoogte van 8,5m TAW, oftewel 4m hoogte t.o.v. de snelweg,
voorzien tot aan de Defensieve Dijk.

o

Ten westen van de spoorlijn wordt een geluidsscherm van 8,5m TAW,
oftewel 4m hoogte t.o.v. de snelweg, en een lengte van +/- 350m
voorzien ter hoogte van de Kloetstraat.
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Als bijkomende fietsverbindingen worden twee nieuwe verbindingen tussen Beveren en
Kallo voorgesteld:
Een verbinding ter hoogte van de R2-lus
Een verbinding ter hoogte van de spoorkruising van de E34

26

Synthese verkeerskundige analyse

26.1

Bestaande situatie
De gedeeltelijk reeds tot autosnelweg omgebouwde expresweg Antwerpen – Zelzate –
Knokke (E34/A11/N49) maakt deel uit van het hoofdwegennetwerk. De E34 bestaat
momenteel ter hoogte van het volledige onderzoeksgebied uit 2 rijstroken en één
pechstrook per richting.
Binnen het onderzoeksgebied zijn volgende op- en afrittencomplexen en knooppunten
aanwezig:
Complex 9 Melsele (Complex ter hoogte van N450)
Knooppunt R2 – E34 (of “Complex Beveren”, R2-lus)
Complex 10 Vrasene (of “Polderhuiscomplex”, complex ter hoogte van N451)
Tussen het complex Vrasene en de R2-lus is in het MMHA het complex WaaslandhavenWest voorzien.

De E34 fungeert als een sterke barrière voor fietsers. Enkel aan de N450 en N451 kan de
E34 gekruisd worden.

26.2

Uitgangspunten, randvoorwaarden, principes nieuwe infrastructuur
De geplande en bestaande ontsluitingswegen van de Waaslandhaven worden in het RSV
geselecteerd als primaire wegen type II.
Uitgaande van de hiërarchisering van wegen worden volgende principes naar
voorgeschoven.
Schakelpunten functioneren steeds tussen opeenvolgende niveaus.
Het hoofdwegennet moet samenhangend zijn.
Wegen van Vlaams niveau en van bovenlokaal en lokaal niveau hoeven geen
samenhangend netwerk te vormen op hun respectievelijk niveau.
De verkeersafwikkeling op de diverse niveaus moet zich dusdanig verhouden dat
het onderliggend wegennet niet belast wordt door doorgaand verkeer en dat het
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wegennet van hoger niveau niet belast wordt met verkeer op een ondergeschikte
relatie

Om de toekomstige intensiteiten in te schatten werd beroep gedaan op het strategische
Vlaams model versie 3.5 van het Vlaams Verkeerscentrum, scenario 2020, “Business-AsUsual”. Relevant voor voorliggende nota is dat er bij de opmaak van het model rekening
is gehouden met de realisatie van de Oosterweelverbinding, de doortrekking van de A4
(op Nederlands grondgebied), en de ontwikkeling van de Waaslandhaven zoals
aangenomen in het Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief. In elk alternatief wordt
uitgegaan van de verbreding van de E34 tot drie rijstroken (BAM-project) oostwaarts van
de nieuw aan te leggen kluifrotonde (ter hoogte van het complex Waaslandhaven –
Oost).

26.3

Evaluatiecriteria voor de alternatieven
De alternatieven worden elk afzonderlijk beoordeeld op volgende criteria:
Planologisch-verkeerskundige hiërarchie in het wegennet
o

Is het hoofdwegennet samenhangend

o

Bevinden schakelpunten zich tussen wegen van opeenvolgende
niveau’s?

o

Vormt (boven)lokaal niveau een samenhangend geheel met het
hoofdwegennet?

o

Functioneren de verschillende wegen op het niveau zoals ze zijn
aangeduid in de structuurplannen?

Inrichtingsprincipes
o

Hoeveel aansluitingen worden voorzien op de hoofdwegen; op meer dan
8 à 10 km afstand van elkaar?

o

Welke intensiteiten worden verwacht in het scenario BAU2020?

o

Welke verzadigingsgraad hangt hiermee samen?

Afwikkelingsniveau
o

Weefbewegingen beperkt door logische inrichting?

o

Voldoende ruimte voor weefbewegingen?

o

Voldoende ruimte voor in- en uitvoegen?

o

Moeten er op een korte afstand niet te veel keuzes gemaakt worden?

o

Vanuit het afwikkelingsniveau zullen uitspraken gedaan worden met
betrekking tot verkeersveiligheid.

Ruimtelijke haalbaarheid
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Is er fysiek ruimte beschikbaar om het alternatief te realiseren?

Beoordeling Nulalternatief
Het nulalternatief waarbij de bestaande infrastructuur geheel niet aangepast wordt
voldoet niet aan de doelstellingen van het project:
Doorgaand en lokaal verkeer blijven sterk gemengd.
De westelijke ontsluiting wordt niet aangesloten op het hoofdwegennet.
Het eigenlijke nulalternatief waarbij het complex Waaslandhaven-West wel gerealiseerd
wordt maar de parallelwegen (of een alternatief daarvoor) langs de E34 niet gerealiseerd
worden voldoet ook niet aan de doelstellingen van het project. Het Beslist Beleid wordt
hierbij wel gerespecteerd.
Doorgaand en lokaal verkeer blijven sterk gemengd
De afstanden tussen op- en afritten wordt nog verder verkleind door het
bijkomende complex

26.5

Beoordeling Verbreding van de hoofdweg E34
In dit alternatief wordt het bijkomende verkeer dat zich in de toekomst zal voordoen
opgevangen door een bijkomende rijstrook aan de E34 te realiseren. Hierbij wordt deze
niet als een afzonderlijke parallelweg maar als een verbreding opgevat.

Dit alternatief voldoet deels aan de doelstellingen van het project:
het hoofdwegennet is samenhangend
er is voldoende capaciteit op het hoofdwegennet.

Dit alternatief voldoet op vlak van verkeersveiligheid en inrichtingsprincipes niet aan de
doelstelling van het project:
Het wegsegment van de E34 richting Zelzate tussen Waaslandhaven-West en
Vrasene behaalt slechts een afwikkelingsniveau D tijdens de avondspits door de
vele weefbewegingen en de beperkte afstand die hiervoor beschikbaar is
De rechtstreekse aansluiting van de westelijke ontsluitingsweg op de E34
resulteert in een bijkomende aansluiting, hierdoor verkleint de afstand tussen de
verschillende complexen

De noordkant van dit alternatief wordt omwille van de verkeersonveilige situatie niet als
relevant alternatief voor verdere beoordeling beschouwd (afwikkelingsniveau D).
De zuidkant van dit alternatief kan verder in beschouwing genomen worden.
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26.6

Volledige realisatie primaire weg type II van Vrasene tot Melsele
(systeem parallelwegen)

26.6.1

Primaire structuur, parallel aan E34, zonder rechtstreekse aansluiting R2 en E34
In deze variant wordt een primaire structuur, parallel aan de E34 voorzien. Deze
parallelstructuur wordt gerealiseerd vanaf het oosten van complex 9 Melsele tot ten
westen van complex 10 Vrasene. Deze variant was de basisvariant in de NPC.

Dit alternatief voldoet niet aan de doelstellingen van het project:
Het hoofdwegennet is niet samenhangend.
Doorgaand en lokaal verkeer blijven sterk gemengd op de parallelstructuur
Dit alternatief (zowel de noordzijde als de zuidzijde van het alternatief) is dus geen
relevant alternatief voor verdere beoordeling.

26.6.2

Primaire structuur, parallel aan E34, met rechtstreekse aansluiting met R2 en E34
Voor deze variant zijn twee subvarianten te beschouwen:
Een parallelstructuur die symmetrisch ligt ten opzichte van de E34
Een parallelstructuur die geheel aan de noordzijde van de E34 gelegen is, zijnde
volledig binnen de havenzone.
Ten noorden van de E34 is ten gevolge van de realisatie van het
Liefkenshoekspoor onvoldoende ruimte ter beschikking om de parallelstructuur
volledig ten noorden van de E34 te realiseren. Deze subvariant is ruimtelijk niet
haalbaar.

Dit alternatief voldoet in grote mate aan de doelstellingen van het project:
op geen enkel segment worden capaciteitsproblemen verwacht
het aantal aansluitingspunten op de hoofdwegen is beperkt en deze liggen op
voldoende afstand van elkaar
het hoofdwegennet is samenhangend

Dit alternatief voldoet op vlak van verkeersveiligheid en op vlak van wegenhiërarchie niet
aan de doelstellingen van het project:
Te laag afwikkelingsniveau en verkeersonveiligheid (zeker op het noordelijke
deel, maar ook (in mindere mate) op het zuidelijke deel) ) op de parallelstructuur
door weefbewegingen. Optimalisaties om de afwikkelingsniveaus te verbeteren
vragen om bijkomende brug-en tunnelconstructies (naast de parallelstructuur)
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Diverse problemen op vlak van verkeersveiligheid door de gecombineerde
aansluiting van parallelstructuur en E34 op R2
Wegenhiërarchie niet in overeenstemming met richtinggevend gedeelte RSV: op
één locatie wordt een knoop (tussen E34 en R2) gecombineerd met een
schakelpunt (tussen parallelstructuur en R2). In het RSV gaat men uit van een
logische opbouw van het wegennet, waarbij het hoofdwegennet samenhangend
is en de overgang van een lager niveau naar de hoofdweg gerealiseerd wordt
door een schakelpunt en de kruising tussen twee hoofdwegen door een knoop.
Door een knoop en schakelpunt op één locatie te combineren ontstaat een
complexe en minder logische, en dus verkeersonveiligere, situatie doordat men
niet eerst de overgang maakt van lager niveau naar hoofdweg en dan tijd heeft
om de keuze te maken op de knoop maar alle beslissingen gebundeld worden
naar één locatie.

Dit alternatief wordt omwille van de verkeersonveilige situaties niet als relevant alternatief
voor verdere beoordeling beschouwd (zowel de noord als de zuidkant).

26.6.3

Realisatie van de primaire weg type II binnen het havengebied
In concreto zijn er voor de zone ten westen van de R2 drie mogelijkheden:
Primaire weg gerealiseerd via een opwaardering van de Hazopweg (en
aansluitend) – Steenlandlaan – Keetberglaan
primaire weg gelegen tussen de E34 en het Liefkenshoekspoor
primaire weg gelegen in de zone tussen de Spoorbundel Zuid en het
Liefkenshoekspoor
In de zone ten oosten van de R2 ligt de Steenlandlaan-Keetberglaan reeds parallel aan
de E34 en geldt dus enkel de mogelijkheid van een opwaardering van (de Hazopweg –)
Steenlandlaan – Keetberglaan.

Geen van de verschillende mogelijkheden is ruimtelijk haalbaar.
Een opwaardering van de Keetberglaan en de Hazopweg is niet mogelijk wegens
ruimtegebrek. De beschikbare ruimte is reeds ingenomen door havenactiviteiten.
Een ligging ten zuiden van de spoorbundel Zuid is tevens niet mogelijk wegens
ruimtegebrek. De beschikbare ruimte is hier in beperkte mate ingenomen door
nieuwe bedrijfsactiviteiten maar voornamelijk door de zones voor ecologische
infrastructuur in de haven. Een ligging in de Zuidelijke Groenzone betekent dat
de permanente ecologische infrastructuur met kwaliteitsdoelstelling, zoals ze nu
is opgenomen in het MMHA, niet gerealiseerd kan worden. Er dient dan een
alternatieve locatie gezocht worden.
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Bovendien worden alle varianten bijkomend gekenmerkt door zware verkeerskundige
problemen.

26.7

Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en
Waaslandhaven-West
Dit alternatief werd ontwikkeld op basis van het voorgaande alternatief (parallelwegen
met rechtstreekse aansluitingen tussen R2 en E34). Hierbij werd uitgegaan van de
positieve eigenschappen van het alternatief ‘primaire structuur parallel aan E34 met
rechtstreekse aansluiting tussen E34-R2’ en werd getracht om de problemen ter hoogte
van de aansluiting met de R2 weg te werken. Daarvoor werd een alternatief onderzocht
waarbij de complexen Vrasene en Waaslandhaven - West gebundeld worden. De
parallelweg wordt hierdoor gereduceerd tot de helft en ten oosten van de parallelweg is
een bijkomende rijstrook noodzakelijk.

Dit alternatief voldoet in grote mate aan de doelstellingen van het project:
op het hoofdwegennet worden geen capaciteitsproblemen verwacht
het hoofdwegennet is samenhangend
er wordt geen bijkomende aansluiting op het hoofdwegennet gerealiseerd
Dit alternatief voldoet op enkele vlakken slechts gedeeltelijk aan de doelstellingen:
over een deel van het projectgebied zal het doorgaand en lokaal verkeer
gescheiden worden; in het overige deel zal de huidige situatie behouden blijven.

Omwille van plaatselijke te lage afwikkelingsniveaus werden zowel voor de noordzijde,
als voor de zuidzijde een aantal optimalisatievoorstellen onderzocht. De verschillen
tussen deze varianten zijn slechts lokaal, maar hebben op vlak van verkeersveiligheid
wel impact.

26.7.1

Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en Waaslandhaven-West:
Beperken van weefbewegingen op de parallelstructuur
Door een weginrichting waarbij de belangrijkste verkeersstromen niet van rijstrook
moeten veranderen, kan het kruisen van belangrijke verkeersstromen beperkt worden.
Dit alternatief voldoet in grote mate aan de doelstellingen van het project:
op het hoofdwegennet worden geen capaciteitsproblemen verwacht
het hoofdwegennet is samenhangend
er wordt geen bijkomende aansluiting op het hoofdwegennet gerealiseerd. Het
complex Melsele blijft wel rechtstreeks aangesloten op het hoofdwegennet
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Dit alternatief voldoet op enkele vlakken slechts gedeeltelijk aan de doelstellingen:
over een deel van het projectgebied zal het doorgaand en lokaal verkeer
gescheiden worden; in het overige deel zal de huidige situatie behouden blijven.

De noordkant van dit alternatief wordt niet beschouwd omwille van het lage
afwikkelingsniveau op de parallelstructuur tussen Waaslandhaven-West en Vrasene.
De zuidkant (E34 richting Antwerpen) wordt niet verder beschouwd omwille van het links
invoegen van de hoofdstroom. De grootste stroom voegt links in op de kleinste stroom.
Deze uitzonderlijke situatie is verkeersonveilig.

26.7.2

Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en Waaslandhaven-West:
Volledig vermijden van kruisingen op de parallelstructuur
Aan de noordkant van de E34 dient een oplossing gezocht te worden voor volgende
kruisende verkeersstromen: enerzijds verkeer vanuit Antwerpen E34 richting Vrasene en
anderzijds vanuit Waaslandhaven-West richting Zelzate E34. Dit kan door een
ongelijkvloerse kruising met vervolgens uitvoegbeweging naar rechts.

Aan de zuidkant van de E34 dient hierbij een oplossing gezocht te worden voor de
kruising van de verkeersstroom uit Vrasene richting Antwerpen met de verkeersstroom
Zelzate E34 richting Waaslandhaven-West. Dit kan op drie manieren uitgevoerd worden.
Door de kruising uit voorgaande figuur te vervangen door een ongelijkvloerse
kruising, i.e. een brug.
Door de verkeersstroom vanuit Vrasene richting Antwerpen rond het complex
Waaslandhaven-West te leiden.
Het creëren van twee bruggen over de E34 in combinatie met een omleidingsweg
rond de lussen voor het complex Waaslandhaven-West.

Dit alternatief voldoet in grote mate aan de doelstellingen van het project:
op het hoofdwegennet en de parallelstructuur worden geen capaciteitsproblemen
verwacht
het hoofdwegennet is samenhangend
er worden geen bijkomende aansluitingen op het hoofdwegennet gecreëerd

Dit alternatief voldoet op enkele vlakken slechts gedeeltelijk aan de doelstellingen:
over een deel van het projectgebied zal het verkeer gescheiden worden; in het
overige deel zal de huidige situatie behouden blijven.
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Bij de variant omleidingsweg aan de zuidkant van de E34 dienen de
weefbewegingen op de westelijke ontsluiting zelf onderzocht te worden (doordat
de afstand tussen de samenvoeging van de takken uit oost en west en het
complex Watermolen beperkt wordt worden de weefbewegingen mogelijk
problematisch)

De voorgestelde oplossing aan de noordzijde kan als relevant alternatief voor verdere
beoordeling beschouwd worden.
Van de voorgestelde oplossingen aan de zuidzijde wordt de optie van een ongelijkvloerse
kruising als het meest valabel beschouwd.

26.7.3

Gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene en Waaslandhaven-West:
Beperken van weefbewegingen op de E34 tussen R2 en parallelstructuur door twee
aparte afritten aan de noordkant
De weefbewegingen op de E34 tussen R2 en parallelstructuur kunnen beperkt worden
door aan de noordzijde van de E34 twee aparte afritten te voorzien voor de complexen
Vrasene en Waaslandhaven-West.

Dit voorstel voldoet in grote mate aan de doelstellingen van het project als noordkant in
combinatie met een oplossing voor de zuidkant waarbij complexen Vrasene en
Waaslandhaven-West gebundeld worden:
op het hoofdwegennet en de parallelstructuur worden geen capaciteitsproblemen
verwacht
het hoofdwegennet is samenhangend
er worden geen bijkomende opritten op het hoofdwegennet gecreëerd

Dit voorstel voldoet op enkele vlakken slechts gedeeltelijk aan de doelstellingen:
over een deel van het projectgebied zal het verkeer gescheiden worden; in het
overige deel zal de huidige situatie behouden blijven.
er wordt één bijkomende afrit op het hoofdwegennet gecreëerd

Dit alternatief wordt (in combinatie met één van de opties voor het volledig vermijden van
kruisingen op de parallelstructuur aan de zuidkant van de E34) als een relevant
alternatief voor verdere beoordeling beschouwd.
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Synthese milieu-analyse
Vanuit de verkeerskundige analyse zijn volgende alternatieven weerhouden als
alternatieven die voldoende aan de doelstellingen van het project voldoen om als
relevante alternatieven te beschouwen:
Voor de noordzijde (één alternatief met twee varianten):
Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en Waaslandhaven-West met
o

Fly-over om verkeersstromen tussen Vrasene en Waaslandhaven West
te scheiden

o

Een fly-over en het beperken van weefbewegingen op de E34 door twee
aparte afritten aan de noordkant

Voor de zuidzijde (twee alternatieven):
Gedeeltelijke realisatie primaire weg thv Vrasene en Waaslandhaven-West met
optimalisatie door een fly-over die de verkeersstromen tussen Vrasene en
Waaslandhaven –West scheidt
Verbreding van de hoofdweg E34.

Het nulalternatief, noch het oorspronkelijk voorgestelde (basis)alternatief met volledige
parallelwegen, werden weerhouden als verkeerskundig aanvaardbaar.

Op basis van de weerhouden projectalternatieven voor de aanpassing van de E34 en de
principes voor de landschappelijke en geluidsbuffering werden contouren uitgetekend
voor de verschillende mogelijke alternatieven voor het voorgenomen plan.
Ten oosten van de R2:
1 contour. Deze is voor alle alternatieven en varianten gelijk
Ten westen van de R2:
Voor de noordzijde is 1 contour opgenomen die voor beide varianten geldt
2 contouren ten zuiden. In deze zone verschillen de alternatieven licht op vlak
van weginfrastructuur.
De verkeersverkeerskundige netwerkeffecten op de Mens vormen het belangrijkste
aspect. Deze werden behandeld in de verkeerskundige analyse.
Gezien de momenteel weerhouden alternatieven en varianten afwijken van het
oorspronkelijke basisalternatief (waarbij in het volledige plangebied parallelwegen
gerealiseerd zouden worden) worden de relevante aspecten direct ruimtebeslag en
netwerkeffecten voor de andere disciplines verder toegelicht alsook, indien relevant,
geluids- en luchtverontreiniging.
Tabel 9: Te bespreken ingreep-effectgroepen-relaties
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Effectgroepcluster

Effectgroep

Uitwerking in het MER

Direct ruimtebeslag

Direct ruimtebeslag

Receptor mens, natuur en landschap

Verstoring

Geluidsverstoring

Nadere uitwerking afhankelijk van de
relevantie van de alternatieven (receptor
Mens/Natuur)

Trillingshinder

/

Luchtverontreiniging

Nadere uitwerking afhankelijk van de
relevante van de alternatieven (Receptor
Mens)

Lichthinder

/

Visuele verstoring

Receptor Mens/landschap

Verstoring van het hydrologisch

/

en hydraulisch systeem
Netwerkeffecten

Wijziging van verbindingen

Receptor Mens/Natuur

Wijziging van ongevallenrisico

Receptor Mens

27.1

Direct ruimtebeslag

27.1.1

Receptor landschap

27.1.1.1

Oostelijk deelgebied
Voor dit deelgebied is enkel de verbreding van de snelweg met één rijstrook weerhouden,
zodat met betrekking tot de inplantingplaats van de volumebuffer geen onderscheid wordt
gemaakt tussen de verschillende alternatieven en varianten.
In de studie voor de landschappelijke inpassing wordt ten oosten van de Defensieve Dijk
geen volumebuffer maar een geluidsscherm gerealiseerd. Dit scherm alsook de
poldersloot en rietkraag lopen niet tot aan de Defensieve Dijk. De Polderweg loopt ter
plaatse van de dijk dichter bij de E34 om de aansnijding van de dijk zo beperkt mogelijk
te houden.
Het voorstel vanuit de landschapsstudie wordt, ondanks het ruimtebeslag, ondersteund
vanuit het MER gezien de realisatie van een coupure een sterke verhoging van de
herkenbaarheid van de dijk zal veroorzaken. Dit element wordt dus opgewaardeerd door
deze ingreep.

27.1.1.2

Westelijk deelgebied
Westwaarts het huidige complex Vrasene loopt de E34 langs en doorheen de relictzone
‘Scheldepolders Beveren en de Scheldeschorren’ en meer specifiek de Vrasenepolder.
Voor alle alternatieven en varianten wordt deze relictzone over een lengte van +/- 1.8 km
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aangesneden. Dit heeft voor beide alternatieven aan de zuidzijde een ruimtebeslag van
ca 31 ha in relictzone tot gevolg.
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Receptor natuur
Algemeen kan gesteld worden dat, omwille van de relatief beperkte biologische waarden
die aanwezig zijn, het globale effect van direct ruimtebeslag eerder beperkt is. Deze
conclusie is analoog voor elk van de planalternatieven en varianten.
De effecten van het basisproject werden mee in rekening gebracht bij de uitwerking van
het MMHA in het plan-MER SPHA. De effecten van de huidige alternatieven zijn analoog
hier aan en zijn beperkter van omvang. Een negatief effect op het SBZ-V is dus niet te
verwachten.

27.1.3

Receptor Mens
De inname van landbouwgebied is van belang voor de zuidelijke zijde van het
plangebied.
In het oostelijke deelgebied omvat het plangebied (dat hier voor alle alternatieven en
varianten hetzelfde is) een oppervlakte van +/- 19 ha. Ten westen van de R2-lus is de
inname +/- 20 ha.
De oppervlakte binnen de lus van de westelijke ontsluiting is niet opgenomen binnen de
planperimeter. De huidige bestemming kan behouden blijven.
De oppervlakte binnen de lus van de R2 is wel opgenomen binnen de planperimeter. De
ruimte binnen de R2-lus (ca 7 ha) kan in principe toegankelijk gemaakt worden en in
theorie dus beschikbaar gemaakt worden voor landbouw. Echter, er kan aangenomen
worden dat relatief grote oppervlakten vervuild zijn, waardoor het minder aangewezen is
deze oppervlakte te gebruiken voor landbouwdoeleinden.
Het verschil tussen de beide alternatieven ten zuiden van de E34 is dermate klein dat niet
eenduidig een voorkeur aan een van de alternatieven gegeven kan worden. Beide
alternatieven hebben op planniveau vergelijkbare effecten.
Daarnaast neemt het plan ca. 35ha HAG in. De mogelijkheid bestaat om de huidige
grenzen van het zuidelijk gelegen HAG tot tegen de contouren van voorliggend RUP te
verplaatsen waardoor tot ca. 44ha bijkomend HAG gecreëerd kan worden.
Onafhankelijk van het gekozen alternatief zijn maatregelen noodzakelijk om het verlies
aan landbouwgrond te compenseren / milderen. Er kan integraal verwezen worden naar
de maatregelen die vanuit het plan-MER SPHA zijn voorgesteld.
Enkel in het oostelijk deelgebied, waar de afbakening van het plangebied gelijk is voor
alle alternatieven en varianten, is bebouwing aanwezig die binnen het plangebied valt.
Het landbouwbedrijf met woning ter hoogte van Smoutpot 70 op kadastraal perceel 533M
zal verloren gaan. Op project/ontwerpniveau kan nagegaan worden in welke mate een
herorganisatie van het bedrijf mogelijk is zodat het niet volledig verloren gaat
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Geluidsverstoring
In de bespreking van de toekomstige situatie voor het MMHA zit de realisatie van een
parallelwegstructuur vervat. Parallel aan voorliggend plan-MER werd naar aanleiding van
het voorgenomen plan tot realisatie van een primaire parallelwegstructuur werden,
aanvullend op de resultaten van het plan-MER SPHA, twee geluidsstudies uitgevoerd
waarin de dimensionering van de buffer onderzocht werd op vlak van geluid.
De studies van het PCM focusten zich op de geluidseffecten ter hoogte van de
woonkernen.
De conclusie van de studie van het PCM was dat globaal genomen geen van de
voorgestelde maatregelen een afdoende afscherming van verkeersgeluid (spoorweg +
weg) bieden voor de nabijgelegen dorpskernen omwille van de grote afstand tussen de
dorpskernen en de geplande geluidsbermen en –schermen.
De studie van MOW werd uitgevoerd om na te gaan waar er schermen moeten geplaatst
worden naast de E34 om aan de geluidsrichtlijnen van een nieuwe weg te voldoen ter
hoogte van de dichtsgelegen woningen. Uit deze studie is gebleken dat ter hoogte van de
woning Kloetstraat nr. 50 een scherm van 4 m hoog (t.o.v. het wegdek van de E34) en ter
hoogte van de woning Smoutpot nr. 70 een scherm van 5 m hoog (t.o.v. het wegdek van
de E34) dienen geplaatst worden.
Deze studieresultaten werden uitgevoerd in functie van het basisalternatief uit
voorliggend plan-MER. Dit is het alternatief met een volledige aanleg van parallelwegen
in het studiegebied. Een toetsing van de verschillen is dan ook nodig om na te gaan of de
conclusies uit de geluidsstudies integraal van toepassing blijven.

Vergelijking van de verkeersintensiteiten voor de verscheidene varianten onderling geeft
aan dat de verschillen tussen de varianten beperkt zijn wat betreft de intensiteiten per
zone. Er kan dan ook besloten worden dat het onderscheid op het vlak van intensiteiten
tussen de verscheidene varianten zeer beperkt is en dan ook niet zal resulteren in een
relevant onderscheid wat betreft de impact op het omgevingsgeluid.

Het relatief beperkt verschil in verschuiving van de wegas, waarbij de alternatieven in de
oostelijke helft van het studiegebied verschillen van het basisalternatief doordat er geen
parallelwegen zijn maar een verbreding van de E34, leidt niet tot een relevant verschil.
In voorliggende situatie zijn de effecten van alle relevante alternatieven/varianten
beperkter dan voor het basisalternatief. Hierbij is dit verschil evenwel verwaarloosbaar
In het alternatief met de gedeeltelijke aanleg van parallelwegen is het complex voor de
westelijke aansluiting van de Waaslandhaven anders gelegen dan in het basisalternatief
en het alternatief met de verbreding van de E34. Een omgekeerde lus, zoals in het
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alternatief voorzien, zal dichter bij het gehucht “Vliegenstal” komen te liggen. In dit
gehucht zijn een tiental woningen gelegen. De alternatieven met een beperkte
parallelwegenstructuur zullen dus bij enkele woningen tot een verhoging van het
geluidsniveau kunnen leiden in vergelijking met de volledige parallelstructuur. Milderende
maatregelen zonder impact op het voorgenomen plan (geluidsschermen) kunnen hier op
projectniveau voor uitgewerkt worden.

27.3

Luchtverontreiniging
De volgende voorstellen voor milderende maatregelen uit het plan-MER SPHA vinden
een weerslag in het voorliggend plangebied:
De aanleg van groenbeplantingen die een filterende werking hebben op de
luchtvervuiling
Aanleg van bufferstroken of schermen rondom industriezones en langsheen
wegen
Streven naar blijvende verbetering van de doorstroming

Op basis van de beschikbare (inschatbare) gegevens met betrekking tot te verwachten
verkeersintensiteiten kunnen de voorgestelde alternatieven en varianten in functie van
hun impact op de luchtkwaliteit, niet van elkaar onderscheiden worden. Er bestaat vanuit
dit oogpunt dan ook geen duidelijke voorkeur voor een bepaald alternatief of variant.
Op basis van de beschikbare (inschatbare) gegevens met betrekking tot te verwachten
doorstroming kunnen de voorgestelde alternatieven en varianten in functie van hun
impact op de luchtkwaliteit, niet van elkaar onderscheiden worden. Er bestaat vanuit dit
oogpunt dan ook geen duidelijke voorkeur voor een bepaald alternatief of variant.
Analoog aan de bespreking voor de discipline geluid geldt ook hier dat de ligging van de
lus voor de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven afzonderlijk besproken wordt.
De afstand tussen het complex en de meest noordelijke woning in het gehucht
“Vliegenstal” zal door de gewijzigde ligging van het complex afnemen van +/- 700 m naar
+/- 450 m. Op deze afstanden wordt de immissiewaarde van de verschillende polluenten
waar verkeer een relevante rol in speelt (zijnde o.a. NOx en PM10) bepaald door de
achtergrondwaarde.
Op projectniveau kan het, op basis van een projectontwerp, zinvol zijn om het effect van
verlaagde snelheidsbeperkingen te onderzoeken. Dit heeft echter geen invloed op de
uitwerking van het voorgenomen plan.
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27.4

Visuele verstoring

27.4.1

Oostelijk deelgebied, ten oosten van de R2-lus
Ten opzichte van de huidige situatie wordt de E34 zowel in noordelijke als zuidelijke
richting met één rijstrook verbreed. Omwille van de uitgestrektheid van het aangrenzende
landschap zal deze verschuiving van enkele meters (verbreding van de weginfrastructuur
op zich met 5-tal meter in zuidelijke richting) op zich echter niet leiden tot een wijziging in
de perceptie ervan.

ZONE TUSSEN R2-LUS EN N450: De voorgestelde rietvegetatie ten zuiden van de E34 en de
versterking van de bomengordel ten noorden van de E34 verzachten de aanwezigheid
van de E34 en de havenindustrie maar verbergen de aanwezigheid van deze elementen
niet volledig. De voorziene inbuffering van het complex met de N450 zal leiden tot een
sterke verbetering van de situatie.

ZONE TUSSEN N450 EN SPOORLIJN: Een belangrijk onderscheid met de zone R2-N450 is
dat noordwaarts de E34 hier in de huidige situatie wél industriële activiteiten aanwezig
zijn en ook blijven voorzien bij de ontwikkeling van het havengebied (volgens het MMHA).
De voorgestelde rietvegetatie ten zuiden van de E34 en de aanwezige bomengordel ten
noorden van de E34 verzachten de aanwezigheid van de E34 en de havenindustrie maar
verbergen de aanwezigheid van deze elementen niet volledig.

ZONE OOSTWAARTS SPOORLIJN: In deze zone zijn zowel de snelweg als de
havenactiviteiten duidelijk zichtbaar vanuit het zuidelijk gelegen landbouwgebied.
Opgaand groen langsheen de E34 is hier momenteel slechts zeer beperkt aanwezig.
De voorgestelde rietvegetatie ten zuiden van de E34 en de te realiseren bomengordel ten
noorden van de E34 zorgen voor een sterke verzachting van de aanwezigheid van de
E34 en de havenindustrie maar verbergen de aanwezigheid van deze elementen niet
volledig.
De geluidsschermen alsook de grondwal leiden er toe dat de E34 over een grote afstand
niet meer waarneembaar zal zijn. Ook de havenindustrie is hierdoor maar gedeeltelijk
meer observeerbaar. Het aansluiten van de grondwal op de geplande meer oostelijke wal
(i.f.v. de Oosterweelverbinding) leidt tot een uniforme visuele afscherming in deze zone
hetgeen de visuele kwaliteit ten goede komt.

Deze voorgestelde ingrepen vanuit de studie voor de landschappelijke inpassing hebben
een sterk positieve evolutie voor zowel de bewoners van de zuidelijke gebieden als voor
het beschermde landschap. Door de aanleg van een visuele buffer ten opzichte van het
havengebied verhoogt immers de belevingswaarde van het poldergebied en het
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beschermde landschap en wordt de schaalbreuk tussen het polderlandschap en het
noordelijke havengebied gemilderd.
27.4.2

Westelijk deelgebied, ten westen van de R2
In de principes van de studie voor de landschappelijke inpassing is hier een
verdertrekking van de meer oostelijk aanwezige groenbuffer voorzien zodat de geplande
ontwikkelingen van de industrie verzacht kunnen worden.
Een zeer belangrijke aspect in deze zone zijn de drie complexen: R2, de westelijke
ontsluiting van de Waaslandhaven en het complex met de N451.
Het voorgestelde principe van deze rondom te bebossen naar analogie van
erfomrandingen in de polders zal dan ook een zeer positief effect geven. Deze
begroening is voor de drie complexen evenveel van toepassing en dit evenveel voor alle
alternatieven en varianten.
Een wezenlijk verschil tussen de varianten en alternatieven doet zich hier niet voor. Het
ruimtebeslag verschilt weliswaar voor de alternatieven/varianten maar vanuit de
omgeving zal dit verschil niet merkbaar zijn. Een goede toepassing van de principes zal
in alle gevallen een goede visuele buffering van de haven en een landschappelijke
inpassing van de E34 tot resultaat hebben en dit ongeacht het alternatief/variant.

27.5

Wijziging van verbindingen
In het (niet weerhouden) basisalternatief was er geen verbinding meer tussen beide
hoofdwegen. De varianten die op basis van een verkeerskundige analyse zijn
weerhouden voorzien allen wél in het behoud van deze verbinding; er wordt dus geen
bijkomende barrière gecreëerd.
Op planniveau wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de verscheidene varianten en
kan gesteld worden dat het barrière-effect van de E34 zeker niet versterkt wordt.
Bestaande verbindingen blijven bij alle varianten behouden, zodat op dit vlak de
varianten zich niet van elkaar onderscheiden.
In het functionele fietsnetwerk zijn noord-zuid kruisingen over de E34 aangeduid: langs
de westelijke zijde van de R2-lus en ter hoogte van de spoorwegbrug oostwaarts het
complex Melsele. Deze verbindingen zijn in de huidige situatie niet aanwezig. Analoog
aan de aanpassing van bestaande verbindingen, ontstaat ook voor de twee gewenste
fietsverbindingen de potentie tot aanleg bij de realisatie van het voorgestelde plan en is
deze potenties evenmin afhankelijk van de gekozen variant.
De aanwezigheid van het Liefkenshoekspoor is bij de uitwerking van de varianten
meegenomen als randvoorwaarde. Geen enkele variant legt een hypotheek op de
realisatie van de spoorwegverbinding richting Zelzate.
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Onderstaande tabel vat de verschillen met het MMHA samen / geeft de effecten weer.
Tabel 10: Synthese milieueffecten (NTS)
Effectgroep

Receptor

Ten westen van de R2

Ten westen van de R2

Aangepaste parallelstructuur (ten

Verbreding E34 (enkel ten Z van E34

noorden en mogelijk ten zuiden van

mogelijk)

Ten oosten van de R2

E34)
Direct ruimtebeslag

Landschap

Aansnijding van relictzone over +/- 2.5

Aansnijding van relictzone over +/- 1.5

Noord: tijdelijke, milderbare impact door

km: en vergroting R2-lus: 31.3 ha

km en vergroting R2 - lus: +/- 31 ha

verwijderen bomen.

Effecten beperkter dan in

Effecten beperkter dan in

Zuid: aansnijding Defensieve Dijk en

basisalternatief.

basisalternatief.

beschermd landschap (+/- 1 km) met
een breedte van 20-tal m.
Herkenbaarheid Dijk vergroot door
coupure.
Effecten beperkter dan in
basisalternatief.

Natuur

Beperkte inname waardevolle vegetaties. Realisatie rietkragen.
Geen negatief effect op SBZ.
Effecten beperkter dan in basisalternatief.

Mens
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Inname HAG, doch kan grenzend aan

Inname HAG, doch kan grenzend aan

Inname +/- 19 ha landbouwgrond.

het plangebied gecompenseerd worden

het plangebied gecompenseerd worden

Verlies woning en deel bedrijf t.h.v.

waardoor een oppervlaktewinst kan

waardoor een oppervlaktewinst kan

Smoutpot 70.

gecreëerd worden.

gecreëerd worden.
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Ten westen van de R2

Ten westen van de R2

Aangepaste parallelstructuur (ten

Verbreding E34 (enkel ten Z van E34

noorden en mogelijk ten zuiden van

mogelijk)

Ten oosten van de R2

E34)
Inname landbouwgrond: +/- 21,5 ha.

landbouwgrond: +/- 20 ha. Maatregelen

Maatregelen cf plan-MER SPHA

Maatregelen cf plan-MER SPHA

cf plan-MER SPHA noodzakelijk.

noodzakelijk.

Niet-relevante verbetering t.o.v. het

Niet-relevante verbetering t.o.v. het

Niet-relevante verbetering t.o.v. het

basisalternatief te verwachten.

basisalternatief te verwachten.

basisalternatief te verwachten.

noodzakelijk.
Geluidsverstoring

T.h.v. gehucht Vliegenstal milderende

Dimensionering van milderende

maatregelen op projectniveau nodig om

maatregelen (scherm en berm) leidt tot

effecten te vermijden.

verbetering met 1 MKM-klasse t.o.v.
geen milderende maatregelen.

Trillingshinder

Niet relevant

Niet relevant

Niet relevant

Luchtverontreiniging

Niet-relevante verbetering t.o.v. het

Niet-relevante verbetering t.o.v. het basisalternatief te verwachten.

basisalternatief te verwachten.
T.h.v. gehucht Vliegenstal geen
relevante wijziging te verwachten t.o.v.
het basisalternatief.
Lichthinder

Niet relevant op planniveau

Visuele verstoring

De te realiseren rietvegetatie ten zuiden van de E34, de aanleg/versterking van de

De te realiseren rietvegetatie ten zuiden

bomenrijen ten noorden van de E34 en de opgaande vegetatie rond de complexen

van de E34, de aanleg/versterking van

verzachten de aanwezigheid van de E34 en de haven maar verbergen deze niet

de bomenrijen ten noorden van de E34

volledig.

en de opgaande vegetatie rond de

De inpassing leidt tot een sterke verbetering.

complexen verzachten de aanwezigheid
van de E34 en de haven maar
verbergen deze niet volledig.
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Ten westen van de R2

Ten westen van de R2

Aangepaste parallelstructuur (ten

Verbreding E34 (enkel ten Z van E34

noorden en mogelijk ten zuiden van

mogelijk)

Ten oosten van de R2

E34)
De schermen en grondbuffer leiden tot
een goede afscherming, een verhoogde
belevingswaarde van polder en
beschermd landschap.
De inpassing leidt tot een sterke
verbetering.
Water
Wijziging van

Niet relevant op planniveau
Mens

verbindingen

Verbeterde verbinding R2-E34. Positief effect t.o.v. het basisalternatief.
Verbinding Waaslandhaven met E34. Cf basisalternatief.
Geen effect op lokale wegen. Cf basisalternatief.
Realisatie 2 fietsverbindingen als onderdeel van het project. Positief effect t.o.v. het basisalternatief.

Natuur

Kruising van een vermoede vliegroute voor vleermuizen. Op projectniveau dienen maatregelen gedimensioneerd. Cf
basisalternatief.
Geen impact op de ecologische infrastructuur voor de Rugstreeppad. Cf basisalternatief.

Wijziging van

Mens

ongevallenrisico

Geen capaciteitsproblemen.

Geen capaciteitsproblemen (aan

Geen capaciteitsproblemen.

Samenhangend wegennet. Geen

zuidzijde). Bijkomend complex

Samenhangend wegennet. Geen

bijkomende opritten op de E34.

Waaslandhaven-West op korte afstand

bijkomende opritten op de E34.

van bestaande complexen.

De weerhouden alternatieven/varianten zijn sterk gelijkend op vlak van milieueffecten en hebben effecten die gelijk of kleiner zijn dan deze
van het oorspronkelijke basisalternatief. Op vlak van mobiliteit scoren de weerhouden alternatieven beter dan het basisalternatief.
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Verdervertaling naar het RUP en latere procedures
Voor de verkeerskundig relevante alternatieven/varianten werden mogelijke contouren
van planalternatieven onderzocht.
Volgend programma wordt beoogd:
Ruimte voor de uitbreiding van de E34, inclusief de parallelwegen, de uitbreiding
van de bestaande complexen en de realisatie van een nieuw complex ter hoogte
van de westelijke ontsluiting.
Ten zuiden van de E34 dient ruimte voorzien te worden voor:
o

Talud om de hoogteverschillen tussen de E34 en leidingenstrook te
overbruggen (ca 8 meter)

o

Leidingenstrook (leidingen en kabels) ca 12 meter. Deze strook ligt
vrijliggend over het gehele plangebied tussen de aansluiting met de
N451 en de kluifrotonde

o

rietkragen, poldersloten en een polderweg. De polderweg behoudt
nagenoeg dezelfde configuratie als de huidige polderweg, maar wordt
ongeveer 40 meter naar het zuiden toe verschoven.

o

plaatsen van geluidschermen


aansluitend op de grondwal tot aan de Defensieve Dijk met een
hoogte van 8.5 meter TAW



ten westen van de spoorwegovergang over een lengte van ca
350 meter ter afscherming van de woningen aan de Kloetstraat.
De hoogte bedraagt 8.5 meter TAW.

Ten zuiden van de E34 wordt ruimte gereserveerd voor de realisatie van een
grondwal met een hoogte van 12 meter TAW vanaf de Kluifrotonde tot de
boerderij “Smoutpot 70”. Aan de oostzijde wordt aangesloten op de geplande
buffering in kader van de Oosterweelverbinding.
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Ten noorden van de E34 wordt ruimte voorzien voor het plaatsen van
boomstructuren (ca 10.5 meter). Tussen het op-en afrittencomplex Kallo/Melsele
worden deze boomstructuren voorzien tussen de E34 en de Keetberglaan,
rekening houdend met de waterafvoerende functie van de bestaande beek.
Wandelpaden en fietsverbindingen aansluitend op de recreatieve netwerk. Er
worden twee fietsverbindingen over de E34 voorzien:
o

Ten oosten van het complex R2

o

Ten oosten van de bestaande spoorwegbrug

Uit de milieubeoordeling kwam slechts een beperkt aantal maatregelen naar voor. Dit
wordt verklaard door de verkeerskundige optimalisatie die uitgevoerd is, de milderende
maatregelen die reeds voor het SPHA opgesteld waren in het plan-MER voor het SPHA,
het opnemen van de ruimte voor de buffers en schermen uit de studie “E34 –
landschappelijke inpassing” in het plangebied. Deze werden reeds opgenomen in het
voorgenomen programma.

Volgende maatregelen kwamen bijkomend uit voorliggende milieubeoordeling naar voor:
RUP-niveau
o

Indien het fietspad t.h.v. de R2-lus in het voorgenomen RUP opgenomen
wordt, dient dit met dezelfde ecologische randvoorwaarden als in het
geldende RUP voor Waaslandhaven fase 1 van toepassing zijn.

o

De restruimte tussen de huidig bestemde HAG’s en de plancontouren
dienen bijkomend als HAG bestemd te worden.
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Projectniveau
o

De voorziene bufferwal en geluidsschermen cf de studie “E34 –
landschappelijke inpassing” dienen uitgevoerd te worden.

o

Op projectniveau dienen eventueel noodzakelijke milderende
maatregelen op de (vermoede) vliegroutes van vleermuizen langsheen
de Waterloop van de Hoge Landen onderzocht te worden.

o

Voorgesteld wordt om op projectniveau na te gaan in welke mate nog
bijkomende maatregelen mogelijk zijn om de impact van het verdwijnen
van de bomen te beperken.

o

Onafhankelijk van het gekozen alternatief zijn maatregelen noodzakelijk
om het verlies aan landbouwgrond te compenseren / milderen. Er kan
ook integraal verwezen worden naar de maatregelen die vanuit het planMER SPHA zijn voorgesteld.
Op projectniveau dient de dimensionering van milderende maatregelen
onder de vorm van geluidsschermen nagegaan te worden aan het
complex voor de westelijke ontsluiting van de Waaslandhaven.

o

Gezien het hoge aandeel vrachtwagens ter hoogte van het plangebied
en de relatief hoge emissies van vrachtwagens zou een beperking van
de rijsnelheid een relevante maatregel kunnen zijn. De effectiviteit
hiervan kan op projectniveau nagegaan worden.
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Achtereenvolgens wordt de ruimte-inname van volgende gebieden toegelicht:
Oppervlaktewateren
Overstromingsgevoelige gebieden
Infiltratiegevoelige gebieden
Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
Aanvullend wordt op planniveau ingegaan op het aspect van waterafvoer en
waterberging (in relatie met een verhoging van de verharde oppervlakte).

Oppervlaktewater
Volgende oppervlaktewateren zijn aanwezig binnen de plangebieden voor de
verschillende varianten:
De Watergang ligt vlak ten noorden van het plangebied in het oostelijk deel van
het plangebied. Deze Watergang voert bij laag water water afkomstig van het
pompgemaal Stenen Goot gravitair af naar de Schelde.
In het westelijke deelgebied is de Watergang gescheiden van het plangebied
door het Liefkenshoekspoor.
Door een verbreding van de infrastructuur zal de Vrasenebeek over een grotere
lengte overwelfd/ingebuisd worden. De verschillen tussen de verscheidene
varianten die voor het westelijk deelgebied zijn voorgesteld zijn minimaal en dus
vergelijkbaar op planniveau.
Algemeen kan gesteld worden dat de lengte waarover een versteviging /
aanpassing van de waterloop nodig is, bij uitwerking op projectniveau, tot een
minimum beperkt dient te worden.
Ten noorden van de E34 wordt ter hoogte van het nieuwe complex van de
westelijke ontsluiting de Watergang gekruist. Op projectniveau dient de kruising
zodanig ontworpen te worden dat de Watergang hier haar functies kan blijven
vervullen. Onder meer de ecologische verbinding voor o.a. vleermuizen is hier
van groot potentieel belang.

Overstromingsgevoeligheid
De volledige zone van elk plangebied (voor verscheidene alternatieven en varianten),
uitgezonderd het gebied ten noorden van de snelweg oostwaarts het complex van
Melsele, is aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Dit vermoedelijk
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omwille van de polderbodem. In het landbouwgebied oostwaarts de defensieve dijk zijn
verscheidene percelen aangeduid als effectief overstromingsgevoelig gebied (zone
eveneens aangeduid als recent overstroomt gebied op ROG-kaart 2006).
Voor beide varianten wordt de bijkomende verharding in het plangebied op ca. 23 ha
geraamd. De huidige verharde oppervlakte bedraagt ca. 38 ha, in de geplande situatie
zal die ca. 61 ha bedragen (inclusief parallelle landbouwweg).
Aangezien er geen gegevens zijn die erop wijzen dat het volledige mogelijk
overstromingsgevoelige gebied ook effectief overstroomt, wordt de bijkomende inname
door verharding beperkt negatief effect beoordeeld. Wel is het van belang om, in functie
van het vermijden van een verhoging van het overstromingsrisico, voldoende buffering te
voorzien zodanig dat een versnelde afvoer van afstromend wegwater naar het
oppervlaktewatersysteem wordt vermeden (zie ook verder bij waterafvoer en –berging).

Infiltratiegevoeligheid
Binnen de plangebieden voor de verscheidene alternatieven en varianten zijn geen
infiltratiegevoelige gronden aanwezig.

Gevoeligheid grondwaterstroming
Het integrale plangebied (voor elk van de alternatieven en varianten) ligt binnen een
gebied dat is aangeduid als ‘zeer gevoelig voor grondwaterstroming’.
In functie van de afbakening van het plangebied is deze gevoeligheid voor
grondwaterstroming weinig van belang.
Dit aspect is wel van belang met betrekking tot de ongelijkgrondse kruisingen die worden
voorgesteld bij een aantal varianten. Dergelijke ongelijkgrondse kruisingen kunnen in
principe door middel van een fly-over of tunnel gerealiseerd worden. Bij de afweging op
projectniveau van beide mogelijkheden vormt de impact op het grondwater een belangrijk
aandachtspunt. Een tunneloplossing zal in de regel weinig realistisch zijn gezien de
aanwezigheid van de Watergang.

Waterafvoer en -berging
De aanleg van bijkomende infrastructuur leidt tot een verhoging van de verharde
oppervlakte, en bijgevolg een verhoging van het hoeveelheid afstromend wegwater.
Bijkomende verhardingen worden op 23 ha geraamd en zijn vergelijkbaar voor de
verscheidene alternatieven en varianten.
Rekening houdend met de principes van integraal waterbeheer, is het van belang om een
versnelde afvoer van hemelwater naar het oppervlaktewatersysteem te vermijden.
Algemeen wordt gesteld dat een directe afvoer van het afstromende hemelwater vanaf de
E34 naar het oppervlaktewatersysteem niet kan toegestaan worden; zowel vanuit
kwalitatief als vanuit kwantitatief oogpunt. Een vorm van zuivering is in deze situatie
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gewenst om de verspreiding van verontreinigingen te voorkomen.
Het grootste deel van het plangebied bestaat uit zware kleigronden, uitgezonderd een
beperkte zone ten oosten van het complex met de N450 Melsele waar zandleembodem
aanwezig is.
Gezien de kleibodems kan aangenomen worden dat een natuurlijke zuivering (en
vertraagde afvoer) van het afstromend wegwater via riet in de baangrachten voldoende
is. Ter hoogte van de zandleembodems dient extra aandacht besteed te worden aan het
vermijden van ongezuiverd afstromend wegwater.
Eventueel kan overwogen worden om de bodem van de grachten over het volledige
projectgebied ondoorlatend te maken en gebruik te maken van olie- en KWS-afscheiders
e.d. Dit vergt niet meer ruimte dan de open baangrachten op kleibodem.
Dergelijke afweging dient op projectniveau gemaakt te worden op basis van inschattingen
van de verdere ontwikkeling van de haven en de daar aan gerelateerde transporten. Het
is immers mogelijk dat hier een relatief groot aandeel ‘risico-transporten’ (havenverkeer)
op aanwezig zal zijn. Voor het voorgenomen plan heeft deze keuze geen invloed. Er is
voldoende ruimte beschikbaar voor buffer in de baangrachten en restruimten.
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Passende beoordeling
In de zone tussen de NoordZuid Watergang (westen) en complex Melsele (oosten) vormt
de E34 de zuidelijke grens van het vogelrichtlijngebied ‘Schorren en polders van de
Beneden-Schelde’.
In het kader van het plan-MER SPHA werd een passende beoordeling opgemaakt voor
oa het MMHA. Hierbij werd oa uitgegaan van volgende plankenmerken:
Economische deelaspecten:
o

Realisatie van het aansluitingscomplex Waaslandhaven West en
Primaire Havenweg West

o

Uitbouw Havenweg LO en E34

Ecologische deelaspecten
o

Groot Rietveld = natuurkerngebied

o

Zuidelijke groenzone = ecologische infrastructuur

o

Realisatie Klein Rietveld

Met betrekking tot de invulling van vogelrichtlijnverplichtingen en staat van
instandhouding vermeldt de passende beoordeling van het MMHA als knelpunt onder
meer het versnipperd voorkomen van kleine gebieden waardoor er belangrijke invloeden
zijn (geluidshinder inspoeling van nutriënten, beperkte controle op de waterhuishouding).
Hierbij wordt oa verwezen naar het gebied van de Zuidelijke Groenzone. Wat betreft de
staat van instandhouding is aangegeven dat de IHDS voor de meeste vogelsoorten op
het ogenblik van opmaak van de passende beoordeling niet werden gehaald.

In alle alternatieven en varianten wordt een (beperkte) uitbreiding van de snelweg in
noordelijke richting – en dus binnen het SBZ-V – voorzien. Deze bijkomende ruimteinname langsheen de noordelijke zijde van de E34 is voor de verscheidene varianten
vergelijkbaar wat betreft de ruimte binnen het vogelrichtlijngebied en analoog aan de
ruimte-inname bij keuze voor een eventuele volledige parallelwegstructuur (waarvan in
het MMHA nog werd uitgegaan). Hierbij wordt nog opgemerkt dat het MMHA eveneens
uitgaat van de realisatie van oa het liefkenshoekspoor, die gedeeltelijk de noordelijke
grens vormt van het plangebied.

Er kan dan ook besloten worden dat de voorgestelde alternatieven en varianten geen
relevante verschillen vertonen met het MMHA waarvoor een passende beoordeling werd
opgemaakt. Een aangepaste/aanvullende passende beoordeling wordt op dit planniveau
dan ook niet noodzakelijk geacht.
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Verklarende woordenlijst
(G)RUP: (gewestelijk) ruimtelijk uitvoeringsplan
AWV: Afdeling Wegen en Verkeer; door de omvorming ‘beter bestuurbaar beleid’
omgezet naar Agentschap Infrastructuur binnen het departement Mobiliteit en Openbare
Werken (MOW)
CAI Centraal Archeologische Inventaris
Cumulatief effect: gezamenlijk effect van verschillende vormen van verontreiniging en
aantasting van het milieu, waarbij de gevolgen van elke vorm van verontreiniging
afzonderlijk niet ernstig zijn, doch de verschillende vormen tesamen wel
Effectbeoordeling: waarde-oordeel van de effecten die optreden ten gevolge van een
geplande situatie uitgedrukt in kwalitatieve of kwantitatieve termen, zodanig dat de
besluitvormer en de bevolking zich objectief kunnen inlichten over de ernst van de
effecten
Emissie: uitstoot van stoffen, hier contaminanten, in de omgeving (lucht, water, …)
GEN: mbt ecologische aspect: grote eenheden natuur
GIS: geografisch informatiesysteem
Habitat: een door specifieke abiotische en biotische factoeren bepaald milieu waarin een
soort tijdens een van de fasen van zijn biologische cyclus leeft
Immissie: concentratie van een bepaalde contaminant in de omgeving (lucht, water, …)
Ketenlogistiek: de organisatie, planning, besturing en uitvoering van de goederenstroom
in een keten van samenwerkende bedrijven met het doel aan de wensen van de
eindgebruiker te voldoen, tegen de laagste kosten en met minimaal kapitaalgebruik.
Kluifrotonde: is een samengeperste rotonde, ofwel twee maal 3/4-rotondes die met
elkaar verbonden zijn. Een kluifrotonde wordt vaak gebruikt om afritten van een snelweg
op een andere weg aan te laten sluiten. Dit levert vaak een veiligere aansluiting op dan
twee kruisingen, omdat het kruisende verkeer wordt gedwongen af te remmen.
LA95,T: het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende 95 % van de observatieperiode T
wordt overschreden. Het is een maat voor het overwegend heersende
achtergrondgeluidsniveau.
LAeq,T: het A-gewogen equivalent geluidsniveau is een maat voor het beschouwde
fluctuerende geluid. De discontinue geluidsbelasting gedurende een periode T wordt
omgerekend naar het niveau van een continue geluid met dezelfde geluidsbelasting.
LAN,T: het A-gewogen geluidsdrukniveau dat gedurende N % van de observatieperiode T
wordt overschreden
Landmark: beeldbepalende plaatsen, gebouwen of objecten in het landschap
Lden: Lday-evening-night : equivalente geluidmaat die in een EU-richtlijn voor
omgevingsgeluid wordt voorgesteld voor het geluid van het weg- en railverkeer, de
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luchtvaart en de industrie. In deze geluidmaat worden de geluidniveaus in de avond (4
uur) en nacht (8 uur) opgehoogd met 5 respectivelijk 10 dB(A) en, gewogen naar duur
van de etmaalperiode, opgeteld bij het niveau tijdens de dagperiode (12 uur).

Er is

ook een afgeleide L*den die tevens rekening houdt met de werkelijke hinder van de
geluidsbron.
Leemte in de kennis: onzekerheidsfactor inherent aan toekomstprognoses,
onzekerheden inherent aan de gebruikte voorspellingsmethoden, onzekerheden ten
gevolge van de huidige stand van het wetenschappelijk onderzoek, technisch moeilijk te
voorspellen fenomenen, informatieleemten of met betrekking tot ontbreken van
gegevensoverdracht
Lengteprofiel: planaanzicht, van bijvoorbeeld een weg, waarbij de hoogteligging ten
opzichte van het maaiveld kan worden afgeleid
LW: geluidsvermogenniveau van lijnbron
m.e.r.: milieueffectrapportage
MCA: multicriteria-analyse
MER: milieueffectenrapport
Milderende maatregel: maatregel die voorgesteld wordt om nadelige milieu-effecten van
het geplande project te vermijden, te beperken en/of zoveel mogelijk te verhelpen
MKM-methode: of ‘Milieukwaliteitsmaat’ . Teneinde voor een bepaald gebied, waarin
verschillende geluidsbronnen zoals wegen, spoorlijnen en industrieterreinen aanwezig
zijn, de mate van hinder te beoordelen, is door NIPG-TNO een methode ontwikkeld om
de verwachte (gecumuleerde) hinder te kwantificeren. Deze methode wordt de ‘methode
Miedema’ genoemd. De methode Miedema berekent bij een bepaalde waarde van de
geluidsbelasting van een geluidsoort (railverkeer, industrie) de ervaren geluidhinder die
gelijk is aan de hinder door wegverkeer. De verschillende soorten geluid kunnen
daardoor bij elkaar worden opgeteld.
MMHA: Maatschappelijk Meest Haalbaar Alternatief. Planvariant die onderzocht werd
binnen het plan-MER over ‘het strategisch plan voor en de afbakening van de haven van
Antwerpen in haar omgeving’ (zie bijlage III voor een verdere toelichting).
Modal shift: verschuiving van de modal split
Modal split: Verhouding tussen verkeersmodi / vervoerswijzen
MOW: Departement Mobiliteit en Openbare Werken
NPC: Nota voor Publieke Consultatie
OBO: oriënterend bodemonderzoek
Ontwikkelingsscenario: beschrijft de evolutie van het studiegebied in de toekomst,
rekening houdend met de autonome evolutie van het gebied en met de evolutie o.i.v.
plannen en beleidsopties
OV: openbaar vervoer
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Ovonde: ovale rotonde
Pae: personenauto-equivalenten (hierbij wordt 1 vrachtwagen gelijkgesteld aan 2 auto’s)
Percentiel P: waarde waarbij P% van het totaal aantal meetwaarden lager zijn en (100P)% van de waarden hoger zijn
PIO: Prati Index zuurstof
Plangebied: het gebied waarin het voorgenomen plan gelegen is
plan-MER: milieueffectenrapportage voor plannen of programma’s.
Specifiek binnen dit rapport wordt met ‘plan-MER SPHA’ verwezen naar het ‘Plan-MER
over het strategisch plan voor en de afbakening van de haven van Antwerpen in haar
omgeving’. Dit plan-MER werd goedgekeurd op 04/03/2009 (dienst Mer; PLMER-0015GK)
Planvariant: varianten die onderzocht werden in het plan-MER
PM10: stofdeeltjes (particulate matter) kleiner dan 10 µm
Projectgebied: het gebied waarin een voorgenomen activiteit gepland is
PS Watermolen: pompstation Watermolen; het systeem van watergangen en
pompstations zorgt ervoor dat het water van de lagergelegen polders naar de Schelde
kan afgevoerd worden door het verzamelen en verpompen van water.
RVR: Ruimtelijk VeiligheidsRapport
openbaar document waarin, van een voorontwerp van ruimtelijke uitvoeringsplan en van
de redelijkerwijze in beschouwing te nemen alternatieven, een wetenschappelijk
beoordeling wordt gegeven van de geplande ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe of
bestaande inrichtingen en hun omgeving, wanneer de plaats van vestiging ervan of de
ontwikkelingen zelf het risico op een zwaar ongeval kunnen vergroten of de gevolgen
ervan ernstiger kunnen maken.
Seveso-bedrijf: bedrijf dat activiteiten ontplooit op het vlak van de behandeling, de
productie, het gebruik of de opslag van gevaarlijke stoffen (bijvoorbeeld raffinaderijen,
petrochemische vestigingen, chemische fabrieken, aardoliedepots, opslagplaatsen voor
explosieve stoffen)
SPHA: Strategisch Plan voor de Haven van Antwerpen
Studiegebied: het gebied dat bestudeerd wordt in functie van het vaststellen van de
milieueffecten en afhankelijk is van de invloedssfeer van de milieueffecten
VMM: Vlaamse MilieuMaatschappij
VRI: verkeersregelinstallatie (= verkeerslichten)
Worst-case-hypothese: Slechtste-geval-aanname. Dergelijke aannames worden
gehanteerd bij de effectberekening indien volledige exacte gegevens over project of
emissies ontbreken.
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DEEL 8

Bijlagen

33

Intensiteitentellingen huidige situatie

33.1

Complex Beveren
Er zijn intensiteiten geteld ter hoogte van het complex Beveren. Deze tellingen geven het
gemiddelde over alle werkdagen tussen 1/09/2009 en 31/10/2009.

Figuur 60: situering telposten complex Beveren
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33.1.2

Verkeer komende van E34 kant Antwerpen, richting R2 (2 op figuur)
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Verkeer komende van R2, E34 oprijdend richting Zelzate (3 op figuur)
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33.1.4

Verkeer komende van R2, E34 oprijdend richting Antwerpen (4 op figuur)
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33.1.5

Verkeer op E34, komende vanuit Zelzate, richting Antwerpen (5 op figuur)
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33.1.6

Verkeer komende van E34 kant Zelzate, richting R2 (6 op figuur)
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33.2

Complex Vrasene
In september – oktober 2008 werd een intensiteiten telling uitgevoerd ter hoogte van het
op-en afrittencomplex Vrasene.

Figuur 61: Situering telposten complex Vrasene
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33.2.2

Verkeer komende van E34 kant Antwerpen, richting N451 (2 op figuur)
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33.2.4

Verkeer komende van N451, E34 oprijdend richting Antwerpen (4 op figuur)
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2

4

6

8

10

12
uur
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33.2.6

Verkeer komende van E34 kant Zelzate, richting N451 (6 op figuur)

telpost 111707
200
pw
vz
vl

aantal

150
100
50
0
0
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34

Herkomst-bestemmingsmatrices op basis van het scenario BAU 2020

34.1

Herkomst-bestemmingsmatrices voor de ochtendspits
Tabel 11 : Herkomst-bestemmingsmatrix ochtendspits voor auto’s/uur (BAU 2020

E34 (Antwerpen)

totaal

380

20

80

1440

2430

Vrasene (N)

70

/

130

0

10

0

10

50

270

Vrasene (Z)

0

210

/

470

240

0

30

510

1460

Waaslandhaven -

10

0

40

/

30

0

20

140

240

120

20

70

20

/

0

70

30

330

Melsele (N)

0

0

0

0

0

/

160

90

250

Melsele (Z)

30

40

0

80

310

230

/

380

1070

E34 (Antwerpen)

370

130

150

600

540

40

70

/

1900

totaal

600

450

440

1580

1510

290

440

2640

7950

Melsele (Z)

410

Melsele (N)

50

R2

50

West

/

Vrasene (Z)

E34 (Zelzate)

E34 (Zelzate)

van

Vrasene (N)

naar

Waaslandhaven -

doorrekening macromodel 3.5)

West
R2
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Tabel 12 : Herkomst-bestemmingsmatrix ochtendspits voor vrachtwagens/uur (BAU 2020

E34 (Antwerpen)

totaal

170

0

0

200

460

Vrasene (N)

0

/

10

0

10

0

0

10

30

Vrasene (Z)

0

0

/

20

30

0

0

10

60

Waaslandhaven -

80

0

40

/

40

0

10

180

350

140

10

30

40

/

0

40

400

660

Melsele (N)

0

0

0

0

0

/

10

0

10

Melsele (Z)

0

0

0

20

30

0

/

20

70

E34 (Antwerpen)

140

10

20

180

350

0

20

/

720

totaal

360

30

100

340

630

0

80

820

2360

Melsele (Z)

80

Melsele (N)

0

R2

10

West

/

Vrasene (Z)

E34 (Zelzate)

E34 (Zelzate)

van

Vrasene (N)

naar

Waaslandhaven -

doorrekening macromodel 3.5

West
R2
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Tabel 13 : Herkomst-bestemmingsmatrix ochtendspits in pae/uur (BAU 2020

E34 (Antwerpen)

totaal

720

20

80

1840

3350

Vrasene (N)

70

/

150

0

30

0

10

70

330

Vrasene (Z)

0

210

/

510

300

0

30

530

1580

West

170

0

120

/

110

0

40

500

940

R2

400

40

130

100

/

0

150

830

1650

Melsele (N)

0

0

0

0

0

/

180

90

270

Melsele (Z)

30

40

0

120

370

230

/

420

1210

E34 (Antwerpen)

650

150

190

960

1240

40

110

/

3340

totaal

1320

510

640

2260

2770

290

600

4280

12670

Melsele (Z)

570

Melsele (N)

50

R2

70

West

/

Vrasene (Z)

E34 (Zelzate)

E34 (Zelzate)

van

Vrasene (N)

naar

Waaslandhaven -

doorrekening macromodel 3.5)

Waaslandhaven -
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34.2

Herkomst-bestemmingsmatrices voor de avondspits
Tabel 14 : Herkomst-bestemmingsmatrix avondspits voor auto’s/uur (BAU 2020

E34 (Antwerpen)

totaal

130

30

0

590

880

Vrasene (N)

30

/

310

0

0

0

0

0

340

Vrasene (Z)

20

120

/

30

90

0

0

200

460

Waaslandhaven -

410

0

330

/

60

0

140

840

1780

R2

460

160

430

10

/

0

260

650

1970

Melsele (N)

20

10

30

0

0

/

300

130

490

Melsele (Z)

100

40

0

0

100

110

/

260

610

E34 (Antwerpen)

1260

470

450

40

90

60

310

/

2680

totaal

2300

840

1620

100

470

200

1010

2670

9210

Melsele (Z)

20

Melsele (N)

70

R2

40

West

/

Vrasene (Z)

E34 (Zelzate)

E34 (Zelzate)

van

Vrasene (N)

naar

Waaslandhaven -

doorrekening macromodel 3.5)

West
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Tabel 15 : Herkomst-bestemmingsmatrix avondspits voor vrachtwagens/uur (BAU 2020

E34 (Antwerpen)

totaal

160

0

0

170

420

Vrasene (N)

0

/

0

10

10

0

0

10

30

Vrasene (Z)

10

10

/

20

10

0

0

10

60

Waaslandhaven -

80

0

10

/

30

0

10

190

320

R2

150

10

20

40

/

0

20

340

580

Melsele (N)

10

0

0

0

0

/

0

0

10

Melsele (Z)

0

0

0

20

40

0

/

30

90

E34 (Antwerpen)

180

10

20

190

410

0

10

/

820

totaal

430

30

60

360

660

0

40

750

2330

Melsele (Z)

80

Melsele (N)

10

R2

0

West

/

Vrasene (Z)

E34 (Zelzate)

E34 (Zelzate)

van

Vrasene (N)

naar

Waaslandhaven -

doorrekening macromodel 3.5)

West
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Tabel 16 : Herkomst-bestemmingsmatrix avondspits in pae/uur (BAU 2020 doorrekening

E34 (Antwerpen)

totaal

450

30

0

930

1720

Vrasene (N)

30

/

310

20

20

0

0

20

400

Vrasene (Z)

40

140

/

70

110

0

0

220

580

West

570

0

350

/

120

0

160

1220

2420

R2

760

180

470

90

/

0

300

1330

3130

Melsele (N)

40

10

30

0

0

/

300

130

510

Melsele (Z)

100

40

0

40

180

110

/

320

790

E34 (Antwerpen)

1620

490

490

420

910

60

330

/

4320

totaal

3160

900

1740

820

1790

200

1090

4170

13870

Melsele (Z)

180

Melsele (N)

90

R2

40

West

/

Vrasene (Z)

E34 (Zelzate)

E34 (Zelzate)

van

Vrasene (N)

naar

Waaslandhaven -

macromodel 3.5)

Waaslandhaven -
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35

Huidige en toekomstige inrichting complex Vrasene
Onderstaande figuren verduidelijken de huidige en de toekomstige inrichting van het
complex Vrasene.
Een 4-taks kruispunt kent een betere afwikkeling, vooral bij verkeerslichten, maar ook in
geval van rotonde. De huidige modelleringen geven aan dat het een rotonde het
verwachte verkeer niet kan verwerken. Een 4-taks kruispunt is dus zeker aangewezen.

Figuur 62: Huidige inrichting complex Vrasene

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

24/00072

Figuur 63: Mogelijke toekomstige inrichting complex Vrasene
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36

Methodiek voor de evaluatie van weefbewegingen

36.1

Onderscheid tussen in- of uitvoegbeweging en weefbeweging
Wanneer binnen één zelfde wegsegment met een beperkte lengte zowel voertuigen van
rijstrook veranderen bij het invoegen als bij het uitvoegen ontstaan er kruisende
verkeersstromen en spreken we van een weefbeweging. Indien er binnen één
wegsegment enkel voertuigen van rijstrook veranderen om in te voegen of om uit te
voegen dan spreken we van een in- of uitvoegbeweging.

36.2

Weeflengte
De theorie van de Highway Capacity Manual is afgeleid voor weeflengtes tot 750 meter.
Op die manier zou men concluderen dat er geen sprake is van een weefbeweging indien
de afstand tussen invoegen en uitvoegen groter is. Indien echter in een bepaald
wegsegment de kruisende verkeersstromen vrij groot zijn en de afstand niet veel groter
dan 750 meter, dan werd dit wegsegment in deze nota toch geëvalueerd als een
weefbeweging.
De weeflengte is de afstand tussen het invoegen en uitvoegen, en kan bepaald worden
zoals in onderstaande figuur.

Figuur 64 : Bepaling van de weeflengte

36.3

Methodiek om het afwikkelingsniveau van een weefbeweging te
berekenen
Een veel gebruikte methode om de kwaliteit van de verkeersafwikkeling te bepalen is de
zogenaamde Highway Capacity Manual-methode. Met deze uit de Verenigde Staten
afkomstige methode wordt voor elk wegsegment de kwaliteit van de verkeersafwikkeling
ingedeeld op basis van de criteria “snelheid” en “bewegingsvrijheid” in niveaus A tot en
met F waarbij niveau A een volledig vrije verkeersafwikkeling en niveau F congestie
representeert. De grenzen tussen de onderscheiden afwikkelingsniveaus worden
uitgedrukt in dichtheden (pae/km/rijstrook). Op een autosnelweg verwachten
weggebruikers een hogere kwaliteit van verkeersafwikkeling dan op een parallelweg,
bijgevolg wordt het onderscheid tussen de verschillende niveaus op een andere manier
gemaakt zoals onderstaande tabel verduidelijkt.
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Tabel 17 : Criteria om de kwaliteit van de verkeersafwikkeling (= afwikkelingsniveau) van
een weefbeweging af te leiden (bron: Highway Capacity Manual 2000)
Afwikkelingsniveau

Dichtheid (pae/km/rijstrook)
Weefbeweging op

Weefbeweging op

autosnelweg

parallelweg

A

≤ 6,0

≤ 8,0

B

> 6,0 – 12,0

> 8,0 – 15,0

C

> 12,0 – 17,0

> 15,0 – 20,0

D

> 17,0 – 22,0

> 20,0 – 23,0

E

> 22,0 – 27,0

> 23,0 – 25,0

F

> 27,0

> 25,0

De afwikkelingsniveaus A t.e.m. F kunnen als volgt worden beschreven:

•

Afwikkelingsniveau A

Toestand van volledig vrije verkeersafwikkeling met lage verkeersintensiteiten en de
mogelijkheid van hoge verplaatsingssnelheden. Omdat de individuele weggebruiker
vrijwel niet wordt beperkt in zijn bewegingsvrijheid kan iedere weggebruiker binnen de
grenzen die door het ontwerp van de weg (en eventuele snelheidsbeperkingen) worden
gesteld zijn eigen snelheid kiezen.

•

Afwikkelingsniveau B

Overgangsgebied tussen vrije en regelmatige verkeersafwikkeling, waarbij de
verplaatsingssnelheden in zeer geringe mate worden beïnvloed door de
verkeersomstandigheden. De weggebruikers genieten nog voldoende bewegingsvrijheid;
weinig hinder van medeweggebruikers bij de keuze van snelheid en rijstrook.

•

Afwikkelingsniveau C

Toestand van regelmatige verkeersafwikkeling, waarbij de doorgaans nog betrekkelijk
hoge snelheden nog wel voldoen aan de netwerksnelheden, maar door de
verkeersomstandigheden steeds verder afwijken van de individuele wenssnelheden. Ook
de bewegingsvrijheid, in termen van rijstrookkeuze en inhaalmanoeuvres, is nog in
slechts beperkte mate aanwezig. De volgafstanden op met name de linkerijstro(o)k(en)
vergen steeds meer inspanning van de weggebruikers. Kleine incidenten (zoals
bijvoorbeeld een relatief langzaam inhalend voertuig) kunnen nog voldoende worden
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opgevangen, maar zullen met name op de linkerrijstro(o)k(en) de verkeersafwikkeling
“tijdelijk” verstoren.

•

Afwikkelingsniveau D

Overgangsgebied tussen regelmatige en onregelmatige verkeersafwikkeling, waarin de
snelheden sterk worden beïnvloed door fluctuaties in de verkeersintensiteiten. De
individuele bewegingsvrijheid wordt aanmerkelijk beperkt door de medeweggebruikers,
waarbij naast de hoge rij-inspanning op de linker rijstro(o)k(en) nu ook de volgafstanden
op de rechter rijstro(o)k(en) een steeds grotere inspanning vragen. Zelfs kleine incidenten
kunnen vanwege de geringe reservecapaciteit leiden tot aanzienlijke verstoringen in de
verkeersafwikkeling.

•

Afwikkelingsniveau E

Toestand van onregelmatige verkeersafwikkeling waarbij de capaciteit van het wegvak
wordt bereikt. De snelheden lopen (doorgaans) vrij abrupt aanmerkelijk terug, terwijl er
van bewegingsvrijheid amper sprake kan zijn. De volgafstanden op alle rijstroken zijn
zodanig dat de minste of geringste verstoring resulteert in congestie (niveau F).

•

Afwikkelingsniveau F

Toestand van gedwongen verkeersafwikkeling, waarbij de snelheden zeer laag zijn en de
hoeveelheid verkeer die verwerkt wordt lager ligt dan de capaciteit. Deze toestand van
congestie treedt doorgaans op als gevolg van stroomopwaartse
verstoringen/capaciteitsproblemen.

Op weefvakken worden vele rijstrookwisselingen uitgevoerd teneinde de juiste
uitgangspositie te verwerven voor het vervolg van de verplaatsing. Deze
rijstrookwisselingen resulteren in een turbulentie met speciale afwikkelingsproblemen en
ontwerpeisen.
De kwaliteit van de verkeersafwikkeling in weefvakken wordt naast uiteraard de
verkeershoeveelheden beïnvloed door:
-

de lengte van het weefvak; hoe korter het weefvak (of de lengte waarover
weven mogelijk is) des te groter de turbulentie;

-

de configuratie, welke vooral van invloed is op het aantal rijstrookwisselingen;
daartoe worden de volgende typen onderscheiden (zie de typen A, B en C in
Figuur 65);

-

het aantal rijstroken en het proportionele gebruik van de stroken door wevend
en niet-wevend verkeer; indien de configuratie van het weefvak een geringer
proportioneel gebruik door wevend verkeer toestaat dan op grond van het
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verkeersaanbod nodig zou zijn, wordt de verkeersafwikkeling in dat weefvak
betiteld als “gelimiteerd” door de configuratie.

Figuur 65 : Typering van de weefbeweging naar het aantal rijstrookwisselingen (bron:
Highway Capacity Manual 2000)

Om de dichtheid te bepalen moet eerst de snelheid bepaald worden:

Met:
D = dichtheid (pae/km/rijstrook)
v = totaal aantal voertuigen (pae/uur)
N = aantal rijstroken in de weefzone
S = gemiddelde snelheid van alle voertuigen in de weefzoen (km/u)

De gemiddelde snelheid van alle voertuigen in de weefzone kan bepaald worden met
onderstaande formule:

Met:
S = gemiddelde snelheid van alle voertuigen in de weefzone (km/u)
v = totaal aantal voertuigen in de weefzone (pae/uur)
= totaal aantal wevende voertuigen in de weefzone (pae/uur)
= gemiddelde snelheid van wevende voertuigen in de weefzone (km/u)
= totaal aantal niet-wevende voertuigen in de weefzone (pae/uur)
= gemiddelde snelheid van niet-wevende voertuigen in de weefzone (km/u)
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De gemiddelde snelheid van wevende en niet-wevende voertuigen kan bepaald worden
met onderstaande formule:

Met:
= de gemiddelde snelheid van wevende (i = w) of niet-wevende (i = nw) voertuigen
(km/u)
= het geldende snelheidsregime in de weefzone (voor de autosnelweg 120 km/u en
voor de parallelweg 90 km/u)
= de weefintensiteitsfactor voor wevende (i = w) of niet-wevende (i = nw) voertuigen

De weefintensiteitsfactoren (

en

) zijn een middel om de invloed te bepalen van

een weefbeweging op de gemiddelde snelheid van enerzijds de wevende en anderzijds
de niet-wevende voertuigen in de weefzone. Deze factoren worden bepaald met
onderstaande formule:

Met:
= de weefintensiteitsfactor voor wevende (i = w) of niet-wevende (i = nw) voertuigen
VR = volume ratio (= het aantal wevende voertuigen gedeeld door het totaal aantal
voertuigen in de weefzone)
v = totaal aantal voertuigen in de weefzone (pae/uur)
N = aantal rijstroken in de weefzone
L = weeflengte
a, b, c, d = constanten bepaald afhankelijk van het type weefbeweging

De constanten a, b, c en d kunnen bepaald worden met behulp van onderstaande tabel.
Tabel 18 : Methode om constanten a, b, c en d te bepalen voor de
weefintensiteitsfactoren
constanten voor wevende

constanten voor niet-wevende

voertuigen

voertuigen

a

b

c

d

a

b

c

d

Type A configuratie
onbegrensd
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0,15

2,2

0,97

0,80

0,0035

4,0

1,3

0,75
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begrensd

0,35

2,2

0,97

0,80

0,0020

4,0

1,3

0,75

Type B configuratie
onbegrensd

0,08

2,2

0,70

0,50

0,0020

6,0

1,0

0,50

begrensd

0,15

2,2

0,70

0,50

0,0010

6,0

1,0

0,50

Type C configuratie
onbegrensd

0,08

2,3

0,80

0,60

0,0020

6,0

1,1

0,60

begrensd

0,14

2,3

0,80

0,60

0,0010

6,0

1,1

0,60

Om na te gaan of gerekend kan worden met onbegrensde snelheden of met een
begrensde situatie wordt nagegaan hoeveel rijstroken gebruikt zouden moeten worden
voor een onbegrensde situatie (=
aantal rijstroken (=

). Dit aantal wordt vergeleken met het maximum

) voor een bepaalde configuratie (type A, B of C). Indien het

benodigde aantal rijstroken hoger ligt dan het maximum aantal dan kunnen we
concluderen dat de snelheden begrensd zullen zijn. De snelheden moeten dan berekend
worden met behulp van de begrensde constanten.
Afhankelijk van de configuratie kan men het benodigd aantal rijstroken voor een
onbegrensde situatie en het maximum aantal bepalen met onderstaande formules:

Tabel 19 : Criteria om de afweging onbegrensd versus begrensd te maken
Type
Type A

1,4

Tyype B

3,5

Type C

3,0

In bovenstaande tabel is:
= het benodigde aantal rijstroken om de weefbeweging door te laten gaan als een
onbegrensde situatie
= het maximum aantal rijstroken dat gebruikt kan worden door wevende
voertuigen bij een bepaalde gegeven configuratie

36.4

Ambitieniveau van het afwikkelingsniveau
De keuze van het afwikkelingsniveau wordt voornamelijk beleidsmatig bepaald, waarbij
naast verkeerskundige factoren ook sociaal-economische, planologisch-geografische en
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dergelijke factoren een rol spelen. Overschrijding van het gewenste afwikkelingsniveau
wil nog niet altijd zeggen dat er dan sprake is van overbelasting, maar wel dat de kwaliteit
van de verkeersafwikkeling beneden de maat is.

Vanuit een Vlaamse beleidscontext is er geen afwikkelingsniveau vastgelegd. Op niveau
van de “TEM39 Standards and recommended practice” is vooropgesteld dat
afwikkelingsniveau C het minimale afwikkelingsniveau is waarnaar dient gestreefd te
worden.
In deze nota wordt ambitieniveau B nagestreefd.

36.5

Voorbeeldberekening ter illustratie van de methodiek
Ter illustratie van de methodiek bepalen we het afwikkelingsniveau voor een
weefbeweging bij het alternatief gedeeltelijke realisatie primaire weg type II thv Vrasene
en Waaslandhaven-West (basisvariant met druppel van complex Waaslandhaven – West
naar het oosten gedraaid). We onderzoeken de weefbeweging tijdens de ochtendspits
tussen het invoegen van het verkeer komende van de gebundelde parallelstructuur
gaande richting Antwerpen en het verkeer komende van de E34 Zelzate gaande richting
R2.

E34 Zelzate

Complexen Vrasene en

1940 pae/uur

E34 Antwerpen

1180 pae/uur

E34 Antwerpen

720 pae/uur

R2

440 pae/uur

R2

Waaslandhaven – West

v = totaal aantal voertuigen in de weefzone = 4280 pae/uur
= totaal aantal wevende voertuigen in de weefzone = 1900 pae/uur
= 0,444
L = weeflengte = 1095 m
N = aantal rijstroken in de weefzone = 4
Soort weefbeweging = type C (verkeer komende van E34 Zelzate gaande richting R2
moet minstens 2 rijstrookveranderingen uitvoeren, verkeer van de parallelstructuur naar
E34 Antwerpen is mogelijk zonder rijstrookverandering)
= het geldende snelheidsregime in de weefzone = 120 km/u

39

Trans European Motorway, E34 en R2 maken deel uit van dit netwerk
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Nu kunnen we de weefintensiteitsfactoren bepalen met behulp van onderstaande formule
(voor de constanten a, b, c en d gebruiken we de onbegrensde waarden voor type C):

Voor de weefintensiteitsfactor van de wevende voertuigen vinden we:

En voor de weefintensiteitsfactor van de niet-wevende voertuigen:

Nu kunnen we de snelheden van wevend en niet-wevend verkeer bepalen met
onderstaande formule:

Voor de gemiddelde snelheid van de wevende voertuigen vinden we:

Voor de gemiddelde snelheid van de niet-wevende voertuigen vinden we:

Hiermee kan de gemiddelde snelheid van alle voertuigen in de weefzone bepaald worden
met onderstaande formule:

Met deze snelheid komt volgende dichtheid overeen:

= 10,4 pae/km/rijstrook

Een dichtheid van 10,4 pae/km/rijstrook komt overeen met afwikkelingsniveau B.

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

24/00072
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Studie E34 – landschappelijke inpassing

plan-MER Parallelwegenstructuur E34
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1.0 De opgave

VERNIEUWING VAN DE E34
De E34 wordt uitgebreid. Deze uitbreiding is nodig
vanwege de natuurlijke groei van het autoverkeer, de
voortgaande havenontwikkelingen op de linkeroever
en de aan te leggen Oosterweelverbinding. Door deze
ontwikkelingen wordt tussen knooppunt Blokkersdijk en
de aansluiting met de N451 de snelweg uitgebreid. Naast
een verbreding van de weg wordt over een klein gedeelte
een structuur van parallelbanen gemaakt. Een nieuwe
aansluiting met de Waaslandhaven wordt gemaakte ter
hoogte van de Vrasenebeek.
Voor het landschap aan de zuidzijde betekent dit dat de
E34 meer ruimte inneemt. Complexen worden uitgebreid
en de E34 wordt over de gehele lengte verbreed. De
Polderweg, die parallel aan de E34 loopt, moet opnieuw
worden ingepast.
Richting Zwijndrecht komen de bebouwing, de haven en
de snelweg nog dichter bij elkaar te liggen. In dit gedeelte
moet worden gedacht aan geluidswering van de snelweg
en indien mogelijk de haven.
In het plan-MER wordt er een buffer opgelegd ten zuiden
van de E34. Langs de snelweg dient van Blokkersdijk tot
aan de R2 een geluidsbuffer- of scherm aangebracht.
Deze buffer/scherm die in concept deel uitmaakt van
het MMHA, zal naast een gunstig effect op het industriegeluid ook bijdragen tot het milderen van het verkeersgeluid van de E34, ten minste voor de dichtst bij de
snelweg gelegen woningen.

6

LEESWIJZER

De defensieve dijk, op de grens tussen Zwijndrecht en
Beveren, kruist de E34. Inpassing van dit cultuurhistorisch
relict, in combinatie met een te maken geluidswering,
moet in de plannen voor de verbreding van de weg een
belangrijke rol spelen.
Dit alles geeft aanleiding integraal over de aansluiting
van Beveren, Zwijndrecht, haven en E34 na te denken
en ontwerpoplossingen te tekenen. De nadruk ligt hierbij
op het beeld vanaf de zuidzijde; Zwijndrecht en Beveren.
In Beveren is het belangrijk de E34 landschappelijk in te
passen zonder de ruimtevraag van de landbouwsector uit
het oog te verliezen. In Zwijndrecht is het zaak de geluidsoverlast van haven en snelweg te reduceren. Naast deze
randvoorwaarden spelen thema’s als visuele impact van
de haven op het landschap en lichtverstrooiing een rol in
deze studie.

ontwikkeling havens linkeroever

Na hoofdstuk 1, de opgave, vindt u
in hoofdstuk 2 van deze rapportage
een landschappelijke analyse van het
studiegebied, de E34 langs Beveren en
Zwijndrecht. Hoofdstuk 3 begint met een
perspectief te bieden op een vernieuwde
E34, een doorzicht naar een landschappelijke inpassing. Na dit perspectief
worden via de ontwerpthema’s landschap, geluid, routeontwerp, kabels en
leidingen en gebruik van het landschap
bouwstenen aangegeven om de E34 landschappelijk in te passen. In hoofdstuk 4
uitwerkingen worden deze bouwstenen toegepast langs de E34 tussen de N451 en de
aan te leggen kluifrotonde. Deze uitwerkingen kunnen gezien worden als schetsontwerpen waarvan het ruimtegebruik
nauwkeurig is gecontroleerd in een bij
de studie behorende autocad tekening.
De studie eindigt met een beeld van de
vernieuwde E34 met daarin aangegeven de
uit te werken deelopdrachten.

ontwikkeling vlakte van Zwijndrecht

E34

Geluidsbuffering rond Zwijndrecht en Oosterweel

de opgave

Waaslandhaven
Kallo

noordzijde E34, beeld richting de vlakte van Zwijndrecht

Beveren

Zwijndrecht

E34
situatie

zuidzijde E34

7

2.0 Waasland en Scheldepolders

2.1 Verbreding van de E34

Waaslandhaven

plangebied
Het plangebied voor deze opgave is een directe strook van
100 meter aan de zuidzijde van de snelweg tussen de aansluiting met de N451 en de aan te leggen kluifrotonde. Ter
plaatse van de complexen is deze strook 60 meter breed
vanaf de rand van de weg. Aan de noordzijde, in Beveren,
is de rand van de weg de grens van het plangebied. In
Zwijndrecht verbreedt het plangebied aan de noordzijde
zich tot de eerste bebouwing op de vlakte van Zwijndrecht.

nieuwe aansluiting Waaslandhaven
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Ter hoogte van de Vrasenebeek wordt een nieuwe aansluiting met de Waaslandhaven gemaakt. Voor deze aansluiting zijn er twee varianten. Verderop in deze studie vind
u een landschappelijke vergelijking. De overige beelden
gaan uit van de variant zoals op deze pagina staat afgebeeld, de druppel gepositioneerd richting de Vrasenebeek.

studiegebied
Het studiegebied omvat een ruimer gebied rond de E34 tot
het begin van de bebouwing in Beveren, Zwijndrecht en
de Waaslandhaven over hetzelfde gedeelte van de E34. De
gehele studie wordt gedaan in het kader van de plan-MER
parallelwegenstructuur E34. De studie landschappelijke
inpassing E34 is een apart document en zal als bijlage bij
de plan-MER worden toegevoegd.

Vliegenstal

Keet
1

Vrasene
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WAASLAND EN SCHELDEPOLDERS

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Kallo

N451
Kasteelstraat
Melseledijk
Patrijzenstraat
Kloetstraat
Half Maan
Polderweg
Keetbergerlaan
spoordijk

R2

studiegebied
plangebied
grens bebouwde kom
Defensieve dijk
Vrasenebeek

7
7

3

8

4

9

5

2
6

Smoutpot

Melsele

Beveren

Zwijndrecht
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2.2 Situatie

ligging tussen zand- en kleigrond
In het gebied tussen Beveren, Zwijndrecht en de Waaslandhaven loopt het landschap af van het op een zandrug
gelegen Waasland naar de kleigrond van de Scheldepolders. Iets noordelijk van deze grens tussen klei en zand
ligt de E34.
Op de kaart van Ferraris uit 1770 is duidelijk het verschil
in landschapsstructuur te herkennen. De Scheldepolders
met kleigrond worden gekenmerkt door een vlak en open
landbouwgebied met verspreide, alleenstaande bebouwing. Het Waasland is kleinschaliger. Een coulisselandschap met perceelsrandbegroeiing.

De Defensieve dijk
Om Antwerpen voor een aanvallen vanuit het westen te
verdedigen werd rond 1870 de Defensieve dijk aangelegd.
De dijk ligt tussen fort Zwijndrecht en fort st Marie met
twee versterkingen, fort Half Maan en de Put van Fien.
Het zuidelijk gelegen gedeelte rond Half Maan is nog
duidelijk zichtbaar in het landschap.
De Defensieve dijk en de vrije ligging in het landschap
ten zuiden van de E34 zijn vanuit de Vlaamse regering
beschermd als landschap. Vernieuwing van de E34 en de
aanleg van geluidswering moet rekening houden met de
landschappelijke inpassing van dit historisch relict.

Huidige situatie
In de bestaande situatie zijn de lijnen die te zien zijn op de
Ferraris kaart nog duidelijk terug te herkennen. Perceelsgrenzen en wegen zijn in de tijd nauwelijks gewijzigd.
Verschillende landschapsstructuren zoals de grens tussen klei en zand en de boomstructuur bij de Vrasenebeek
zijn nog steeds duidelijk zichtbaar.
De grootste verandering in het gebied heeft plaatsgevonden aan de noordzijde van de E34. Hier heeft de structuur
van de Scheldepolders plaatsgemaakt voor de dynamiek
van de grootschalige havenontwikkelingen. Uitzondering
hierop is het gebied rond Kallo waar het landschap
doorloopt tot aan de Schelde en fort st Marie.
Aan de zuidzijde van de E34 zijn Zwijndrecht en Beveren
langs de bestaande landschapstructuur gegroeid. Er
is een suburbaan gebied ontstaan met nog steeds een
sterke scheiding tussen landschap en verstedelijkt
gebied.
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Zwijndrecht

E34

ca.2 m +TAW

vlakte van Zwijndrecht

ca.4,5 m +TAW

ca.7 m +TAW

WaaSLaND EN SCHELDEpOLDERS

Feraris kaart (1770) met de nieuwe E34, duidelijk verschil tussen landschappelijke structuur van het Waasland en de Scheldepolders

Waaslandhaven
Kallo
R2

Schelde

E34
vlakte van Zwijndrecht

grens klei
en zand
Melsele
Defensieve dijk
vrasene
Zwijndrecht
Beveren
E17
projectie van de nieuwe E34 op de bestaande situatie met daarin aangegeven de grens tussen zandgrond en kleigrond
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2.3 Karakteristiek van het landschap

een wandeling tussen Beveren en
zwijndrecht
Vanuit het landschap tussen Beveren, Zwijndrecht en de
E34 ligt de snelweg iets verhoogd in het landschap met
op de achtergrond de afwisseling van groen en haven.
Ter hoogte van de Vrasenebeek is er veel ruimte tussen
de bebouwing van Beveren en de snelweg. Richting
Zwijndrecht liggen snelweg, haven en de dorpskernen
dichter bij elkaar. Dit veranderende perspectief is in deze
studie geanalyseerd door middel van panorama’s waarin
landschappelijke elementen zijn benoemd die waardevol
kunnen zijn voor de inpassing van de nieuwe E34. Het
zichtpunt van deze panorama’s volgt ruwweg de grens in
de ondergrond tussen klei en zand.
EERSTE INDRUK
Het landschap tussen de E34 en de bebouwing van
Beveren en Zwijndrecht is afwisselend fijnmazig op de
zandgronden tot meer grofmazig in de Scheldepolders. De
wegenstructuur en verkaveling van de percelen vormen
al lange tijd een sterke onderlaag die het beeld van het
gebied bepaald. Op deze onderlaag van de verkaveling is
het landschap ingericht met meer kleinschalige elementen zoals rietkragen, bosopstanden en kortere bomenrijen.
Een sterke bomenrij aan de noordzijde van de E34 scheidt
over grote gedeeltes van het tracé de haven af van het
landschap Dit vermindert de visuele impact van de haven
op het landschap en brengt rust in het beeld. Waar deze
boomstructuur verdwijnt, lopen haven en landschap in
elkaar over en wordt het beeld meer onrustig en rommelig. De E34 loopt tussen de haven met zijn bomenrand en
het landschap, als een messcherpe rand tussen de haven
en het Waasland.
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1

1.
2.
3.
4.
5.

panorama
panorama
panorama
panorama
panorama

2

Vrasenebeek
R2
Patrijzenstraat
Half Maan
Defensieve dijk

4

5

WAASLAND EN SCHELDEPOLDERS

panorama vrasenebeek
Kijkend vanaf Vliegenstal/de Broekstraat richting de E34
ligt deze landschappelijk mooi ingepast. De haven op
de achtergrond wordt geneutraliseerd door een stevige
bomenrij aan de noordzijde van de snelweg. Daarvoor ligt
de E34 met zijn ritmering van lantaarnpalen en zichtbare
beweging van voertuigen. Het landschap op de voorgrond
is ingedeeld met kleinere landschappelijke elementen
zoals rietkragen, bosopstanden, boomgaarden en bomenrijen haaks op de snelweg. Deze kleinere elementen fungeren als coulissen waarachter de snelweg verdwijnt en
weer zichtbaar wordt. Hierdoor wordt de autonome, grote
schaal van de E34 genuanceerd en daarmee ingepast in
het meer kleinschalige agrarische landschap.
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2.3 Karakteristiek van het landschap

panorama R2
Bij de aansluiting met de R2 is het landschap grootschaliger van korrel. Dit is het gedeelte waar de Scheldepolders
ook aan de zuidzijde van de E34 liggen. Een weids panorama met op de achtergrond de bomenrijen aan de noordzijde van de snelweg. Ten oosten van het complex worden
de bomenrijen zichtbaar dunner of ontbreken. De grote
maat van de continue bomenrij op de achtergrond loopt
over in een opstapeling van kleine elementen: verspreid
staande bomen, een viaduct, hoogspanningsmasten
en de bebouwing van de haven. Deze, bij de snelweg
horende, elementen lopen over in de voorgrond.
Het complex van de R2 ligt autonoom in het landschap.
De strakke grastaluds steken af tegen de agrarisch
gebruikte gronden. Een wisselwerking tussen landschap
en complex ontbreekt.
In dit panorama lopen voor- en achtergrond enigszins in
elkaar over. De invulling van het groen op de achtergrond
kan hier steviger en er ligt een kans om de kale complexen beter aan te laten sluiten bij het landschap van het
Waasland.
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WAASLAND EN SCHELDEPOLDERS

panorama patrijzenstraat
Vanaf de Melseledijk richting het oosten komen snelweg,
haven en de bebouwde kom van Beveren dichter bij
elkaar te liggen. In het winterbeeld van dit panorama is de
havenbebouwing achter de bomenrij duidelijk zichtbaar.
De bomenrij aan de noordzijde is over grote stukken
van dit panorama constant en zorgt, zeker in het zomerbeeld, voor een goede scheiding tussen de achtergrond
van de haven en de voorgrond van het Waasland. De
voorgrond heeft weer de kleinere korrel met bosopstanden, rietkragen en verspreid staande bebouwing als
inrichtingselementen.
In dit panorama is duidelijk zichtbaar dat, ook als voor- en
achtergrond elkaar naderen, een stevige boomstructuur
rust brengt in het beeld en het kleinschalige landschap op
de voorgrond goed leesbaar maakt. Door de uitbreiding
van de E34 worden bomen aan de noordzijde van de E34
gekapt. Om de achtergrond heel te houden moeten gaten
die ontstaan in de boomstructuur weer worden opgevuld.
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2.3 Karakteristiek van het landschap

panorama half maan
Dit panorama is genomen net aan de oostzijde van de
spoordijk. Hier is zicht op de defensieve dijk en vlak buiten
beeld fort Half Maan. Op de achtergrond ontbreekt de
bomenrij en is de bebouwing op de vlakte van Zwijndrecht
duidelijk zichtbaar. Op de voorgrond ligt de defensieve
dijk met daarvoor kleinere bosopstanden.
Voor- en achtergrond lopen in dit panorama in elkaar
over, omdat de maat van bebouwing op de achtergrond
hetzelfde is als dat van de bosopstanden op de voorgrond.
De defensieve dijk gaat volledig op in dit rommelige landschap en is daarmee niet herkenbaar als een markante
lijn.
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WAASLAND EN SCHELDEPOLDERS

panorama defensieve dijk
Richting Zwijndrecht lopen haven, snelweg en bebouwing
steeds meer in elkaar over. De bomenrij aan de noordzijde
van de snelweg is niet aanwezig. De achtergrond wordt
gevormd door industriegebouwen die duidelijk hoger
liggen dan het landschap op de voorgrond. Op de voorgrond ligt het kleinschalige landschap met bosopstanden,
erfafscheidingen en bomenrijen. De schaal van de industriegebouwen is ongeveer hetzelfde als de schaal van de
landschappelijke elementen zoals de bosopstanden en
het boerenbedrijf. Hierdoor vermengen haven, snelweg
en landschap zich. De haven is dominant aanwezig en
bepaalt voor een groot gedeelte het beeld.
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3.0 Ontwerpthema’s

xxx

3.1 De vernieuwde E34

het perspectief
In de toekomst ligt de E34 scherp ingepast tussen de
haven en het Waasland. Vanuit het landschap maakt een
sterke boomstructuur aan de noordzijde van de snelweg
een krachtige achtergrond. Rijdend over de E34 geven
deze bomen de haven een groene rand en de snelweg
een constant, Asymmetrisch profiel. Ter plaatse van de
bestaande en nieuwe complexen springt de boomstructuur over de snelweg heen. De boombeplantingen in de
taluds van de complexen werken als coulissen in het
landschap. Het beeld van de snelweg wordt door deze
coulissen opgeknipt, de snelweg verdwijnt en verschijnt in
de horizon. Tussen de complexen wordt de overgang van
snelweg naar landschap gevormd door een rietkraag met
een poldersloot. De rietkraag werkt als een laag scherm
tussen de snelweg en de landbouwgronden. De polderweg is door zijn ligging aan de zuidzijde van de rietkraag
en poldersloot onderdeel van het agrarische landschap.
Om de geluidssituatie in Zwijndrecht en rond de Kloetstraat in Beveren te verbeteren is bij de Kloetstraat en
vanaf de defensieve dijk tot de Smoutpot een geluidwering getekend. Het scherm staat los van de defensieve
dijk, zodat deze als herkenbare lijn in het landschap ligt.
Vanaf de Smoutpot richting de kluifrotonde loopt het
scherm over in een grondlichaam waar de polderweg
overheen loopt en uitzicht biedt. De vormgeving van de
geluidswering sluit aan op de voorgestelde geluidswering ten oosten van de Kluifrotonde. Recreatieve routes
tussen Zwijndrecht, Beveren en Kallo zijn, waar mogelijk,
verbeterd.
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ontwerpthema’s
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3.2 Landschappelijke inpassing E34

Uitbreiding E34
De uitbreiding van de E34 brengt meer ruimtebeslag met
zich mee. Aan de noordzijde staan de bomenrijen dicht op
de weg. Uitbreiding betekent dat de bomenrand dunner
wordt, op plekken te dun om als achtergrond te fungeren.
Aan de zuidzijde van de E34 zullen de bestaande complexen worden uitgebreid en nieuwe complexen worden
toegevoegd. De taal van de snelweg dringt dan diep door
in het landschap. De uitbreiding betekent verder dat de
pal naast de snelweg liggende Polderweg verplaatst gaat
worden.
De uitbreiding is ook een kans om de geluidsoverlast van
de weg en de haven terug te dringen, dit geldt met name
voor het gedeelte langs de Kloetstraat in Beveren en vanaf
de Defensieve dijk tot de kluifrotonde in Zwijndrecht.
INPASSING E34
Het landschap ten zuiden van de E34 wordt met enkele
landschappelijke elementen trefzeker ingepast. Gebruikmakend van de aanwezige landschappelijke elementen, in
combinatie met het versterken van de boomstructuur aan
de noordzijde van de E34 kan de snelweg op subtiele wijze
in de bestaande situatie worden ingepast.
De rietkragen goudgeel in de winter, groen in de zomer
geven de horizontale akkers enigszins reliëf en zomen
de verhoogd liggende snelweg af. De complexen worden
behandeld als ware het coulissebosjes. Door de taluds
te beplanten met bomen wordt de lengte van de snelweg
opgeknipt en wordt lichtverstrooiing tegengegaan. In

verhoogde ligging E34
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de tweede lijn zorgen de boomstructuren haaks op de
snelweg voor een sterke opdeling in landschappelijke
kamers. Door zowel het inplanten van de complexen als
de wegbeplanting haaks op de snelweg wordt de grote
schaal van de weg genuanceerd en passend gemaakt bij
het agrarische landschap.
Aan de noordzijde wordt de bomenrand langs de haven
versterkt of nieuw gemaakt als sterke scheiding tussen
de voorgrond van het landschap en de achtergrond van
de haven. Het bomenscherm zorgt voor samenhang in
het diverse bebouwingsbeeld van de haven, waardoor de
visuele impact van de haven op het agrarisch landschap
wordt getemperd. Voor het agrarisch landschap maakt
het bomenscherm een robuuste, groene achtergrond
waardoor het landschap beter leesbaar wordt.

INPASSING VAN DE POLDERWEG
De rietkragen worden gebruikt om de iets verhoogd
liggende snelweg te verzachten richting het landschap.
Door de Polderweg aan de zuidzijde van de rietkraag te
leggen wordt je blikveld meer gericht op het agrarische
landschap en minder op de E34. De polderweg wordt
zo opgenomen in het landschap en geldt niet meer als
intermediair tussen landschap en weg, maar als een
(fiets)route door het landschap.

bomenscherm als achtergrond

ontwerpthema’s

principe boomplaatsing noordrand E34

complex als coulissebos, rietkraag als groene zoom langs de e34

bouwstenen landschappelijke inpassing E34

boombeplantingen loodrecht op de weg
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3.2 Landschappelijke inpassing E34

PRINCIPEPROFIEL E34 EN POLDERWEG
Het principeprofiel van de E34 en de Polderweg is opgebouwd vanuit de nieuwe ligging van de snelweg. Langs
de snelweg ligt eerst een talud om het hoogteverschil met
het landschap te overbruggen. Naast dit talud ligt een 12
meter brede, vrijliggende leidingstrook die langs de hele
zuidzijde van het traject doorloopt.
De ruimte die in eerdere plannen was ingenomen door
een dubbele bomenrij is vervangen door een 4 meter
brede rietkraag en een 6 meter brede poldersloot. Aan de
zuidzijde van de poldersloot ligt de Polderweg.

bestaande situatie

voorstel AMT

voorstel Palmbout

ruimtebeslag E34 met rietkraag tot en met de polderweg
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ontwerpthema’s

principeprofiel E34 met rietkraag en Polderweg
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3.2 Landschappelijke inpassing E34

PRINCIPEPROFIEL COMPLEXEN
Ter plaatse van de complexen zijn de taluds ingeplant
met bomen. Hiervoor zijn taluds met een helling van 1:3
getekend. Door deze niet te steile helling sluiten de taluds
beter aan op het vlakke landschap. Inpassing van dit
profiel vraagt een strook van ongeveer 46 meter rond de
complexen.
De poldersloot wordt zonder rietkraag rond de complexen
doorgezet. Deze sloot loopt over in de poldersloot met
rietkraag. De poldersloot staat, via duikers, in verbinding
met het water aan de noordzijde van de E34.
In het ontwerp van de BAM voor de E34 voorbij de kluifrotonde is een betonnen rand, New Jersey, opgenomen.
Vanuit deze studie adviseren wij om het detail rond de
new-jersey bij de complexen op eenzelfde manier op te
lossen. Dit moet natuurlijk geen afbreuk doen aan de
werking van de New Jersey.
Op deze manier is de betonnen rand niet zichtbaar vanuit
het landschap. Het groene talud met bomen schiet iets
door waardoor de auto’s achter het talud rijden en de
betonnen rand van de New-Jersey niet in beeld is. Landschappelijk gezien is dit een optimale inpassing van de
New-Jersey en het verkeer op het complex.

schema principe afwatering

de helling van de taluds van de complexen verlopen van een
1:3 talud naar horizontaal.
de diepte van de taluds blijven gelijk en worden ingeplant
met bomen.
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ontwerpthema’s

principeprofiel complexen, talud ingeplant met bomen
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ontwerpthema’s

beeld van het ingeplantte complex bij de R2
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3.3 Geluid

Inleiding
De noodzaak tot het plaatsen van een geluidbuffer ligt
vast in het ‘Plan-MER over het strategisch plan voor en de
afbakening van de Haven van Antwerpen in haar omgeving’. In het Plan-MER wordt voorzien in een toename van
het aantal ernstig gehinderden als gevolg van industrieen verkeerslawaai. Hoewel de absolute geluidsbelasting
als gevolg van wegverkeer het hoogst is, is de relatieve
toename van het aantal gehinderden als gevolg van industrielawaai groter. Onder andere de woonkern Zwijndrecht
ondervindt een toename als gevolg van de invulling van de
Vlakte van Zwijndrecht. Als mitigerende maatregel wordt
voorzien in een buffer ten zuiden van de A11 (E34) tussen
de aansluiting met de R1 en de aansluiting met de R2. Als
voorbeeld wordt een buffer over de gehele lengte met een
hoogte van 12 meter TAW voorgesteld.
Bij de toepassing van de geluidbuffer wordt deze uitgevoerd als een doorlopende wal zonder rekening te houden
met kruisende infrastructuur. Een verdere detaillering van
de maatregel is gewenst.

Nut en noodzaak
Vanuit het Plan-MER ligt de prioriteit bij het bufferen
van industrielawaai. De buffer heeft als doel de rand van
de woonkern van Zwijndrecht en in mindere mate het
grondgebied van Beveren af te schermen. Het effect van
de voorgestelde buffer op de geluidbelasting als gevolg
van industrie-lawaai is echter zeer beperkt.
De afscherming van wegverkeerslawaai heeft minder prioriteit, omdat de relatieve toename beperkt is. De absolute
geluidbelasting is niettemin zeer hoog. Met name de
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rand van de woonkern Zwijndrecht ondervindt een hoge
geluidbelasting. In het kader van de Oosterweelverbinding
wordt reeds voorzien in buffering tussen de aansluiting
met de R1 en de kluifrotonde.
Als alternatief voor het beoordelen van elke bron afzonderlijk, is in het Plan-MER tevens een beoordeling van de
milieukwaliteitsmaat of MKM gegeven. Hierbij worden
de geluidbelastingen van verschillende bronnen energetisch gesommeerd, waarbij wordt gecorrigeerd voor de
hinderlijkheid van de bron volgens de methode Miedema.
Hiermee kan een kwalitatief oordeel over het leefklimaat
worden gegeven voor geluidbelastingsklassen met een
bereik van 5 dB. Ook uit deze beoordeling blijkt, dat voor
Zwijndrecht mitigerende maatregelen noodzakelijk zijn.
De milieukwaliteitsmaat wordt plaatselijk als ‘zeer slecht’
aangeduid. Op het grondgebied van Beveren wordt
het leefklimaat twee klassen lager als ‘tamelijk slecht’
gekwalificeerd.

Aanvullende studie
Door het Agentschap Wegen en Verkeer is een vervolgstudie uitgevoerd naar een meer gedetailleerde buffering
van de E34. Omdat wegverkeerlawaai ten zuiden van de
E34 dominant is ten opzichte van industrielawaai, zijn de
resultaten met betrekking tot de geluidsbelasting vrijwel
direct te vertalen naar de MKM.
In de AWV-studie worden twee knelpunten behandeld.
Het eerste knelpunt is de alleenstaande woning aan de
Melseledijk nr 80. Het toepassen van afscherming voor
deze woning is niet voldoende effectief.

ontwerpthema’s

afbeelding kwaliteitsverbetering

geluidsreductie eindvariant
Getoond wordt de verbetering binnen het onderzochte gebied. De zone ‘minder dan
2 dB’ behelst ook het gebied waar geen effect optreedt.
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3.3 Geluid

Het tweede knelpunt is de zone tussen complex Melsele
en de Kluifrotonde. Uit de studie volgt dat het toepassen van twee schermen met beperkte lengte ter hoogte
van de Kloetstraat (350 meter) en Smoutpot (380 meter)
voldoende is om de geluidbelasting voor de woningen
waar sprake is van een overschrijding van de richtwaarde
aanzienlijk te reduceren. De kosten van verdere verlenging
van de schermen wegen niet op tegen de baten.

Schermvoorstel
Teneinde de milieukwaliteitsmaat voor de kern Zwijndrecht significant te verbeteren, wordt voorgesteld een
grondwal met een hoogte van 12 meter TAW toe te passen
vanaf de Kluifrotonde tot de boerderij Smoutpot 70. Aan
de oostzijde wordt aangesloten op de geplande buffering
in het kader van de Oosterweelverbinding. Door toepassing van een scherm van 8,5 meter TAW ( gelijk aan 6
meter ten opzichte van lokaal maaiveld) aansluitend op de
grondwal tot aan de Defensieve Dijk kan voor de verderop
gelegen woningen aan de versterking Halve Maan en
Smoutpot nog een extra verbetering worden verkregen
van circa 1 MKM-klasse. Het doortrekken van het scherm
tot de spoordijk levert ter plaatse van woningen geen
extra verbetering op. De woningen ten zuiden van de
Kloetstraat ondervinden reeds een afschermende werking
van het spoortalud. De geluidbelasting ter plaatse voldoet
aan de richtwaarden zoals deze zijn beschreven in het
Plan-MER.
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Ten westen wordt de conclusie van de AWV-studie
gevolgd in toepassing van een scherm van 4 meter hoogte
ten opzichte van de E34 (gelijk aan 8,5 meter TAW) over
een lengte van circa 350 meter ter afscherming van de
woningen aan de Kloetstraat. Het verlengen van het
scherm in westelijke richting wordt als niet noodzakelijk
beschouwd.
De woningen aan de Kloetstraat ondervinden daarnaast
hinder als gevolg van het spoorviaduct over de E34. De
oorzaak ligt zeer waarschijnlijk in de daadwerkelijke
overbrugging. Deze is uitgevoerd als een metalen bak.
Een analyse van te treffen maatregelen aan de overbrugging valt buiten deze studie.

Kwaliteitsverbetering
Als gevolg van de hierboven beschreven toe te passen
buffering, wordt een kwaliteitsverbetering ter plaatse van
de achtergelegen woningen verwacht. De verbetering is
indicatief weergegeven in de figuur op bladzijde 33.
De behaalde geluidreductie is weergegeven ten opzichte
van de situatie waarin ten oosten van de Kluifrotonde een
grondwal met een hoogte van 12 meter TAW is toegepast.
De voorgestelde afscherming levert een reductie voor alle
direct er achtergelegen woningen.

ontwerpthema’s

bouwstenen geluidswerende voorzieningen

geluidswal
geluidsscherm

geluidswal gecombineerd met scherm van kluifrotonde tot defensieve dijk, daarna plaatselijk een scherm
ter hoogte van de Kloetstraat/ spoordijk
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3.3 Geluid

kop 1

principeprofiel E34 met leidingstrook, geluidsscherm, rietkraag en Polderweg
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principeprofiel E34 met leidingstrook, geluidscherm-wal, polderweg
en de nader uit te werken overgang naar de Rotbeek
De tekening geeft het profiel weer op de overgang van geluidscherm
naar geluidwal. De maximale inname van dit profiel bedraagt 72 m.
De afstand tussen de Rotbeek en de geluidswal bedraagt circa 50-70
meter. Een, nader uit te werken, ruimtelijk ontwerp kan deze strook
recreatief inrichten, maar ook landbouwkundig gebruik is hier
denkbaar.
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3.4 Het routeontwerp van de E34

OVERGANG VAN LAND NAAR STAD BEPAALD
De E34 langs Beveren en Zwijndrecht ligt op de overgang
tussen open landschap en het grootstedelijke gebied van
Antwerpen. Over dit gedeelte van het tracé schuift aan
de noordzijde de haven aan. Aan de zuidzijde nadert de
bebouwing van Zwijndrecht de infrastructuur en loopt het
landschap over in het perifere gebied van Antwerpen.
Rijdend van west naar oost is er tot aan de Defensieve
dijk een wisselwerking tussen de snelweg en het landschap, de automobilist kijkt, door de hoge ligging van
de snelweg, op het agrarische land. Bij de kluifrotonde
is deze situatie verandert in een strikte scheiding tussen
infrastructuur en omgeving.
Vanaf de kluifrotonde naar het oosten worden binnenkort
langs de E34 en E17 geluidsbuffers gebouwd volgens de
principes die de BAM heeft uitgetekend. De geluidsbuffers langs de E34, tussen Zwijndrecht en de Defensieve
dijk, sluiten hier direct op aan en vormen de beëindiging
van de geluidsbuffering rond Zwijndrecht.

Asymmetrisch profiel van de E34
Langs de noordzijde van de E34 staat over grote gedeeltes
een constante bomenrand van populieren. Het aanvullen
en completeren van deze bomenrijen vormt een sterke
rand aan de haven. De te gebruiken boomsoort voor
het aanvullen van de bomenrand moet aansluiten op de
bestaande opgaande populieren. Het zicht op de haven
van Antwerpen is onderdeel van de route over de E34 , de
bomenrij zorgt voor de groene inpassing.
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Beveren: bomenrij aan noordzijde, orientatie op het landschap aan de zuidzijde

ontwerpthema’s

BAM-oplossing, combinate van taluds en schanskorven

Zwijndrecht:bomenrij aan noordzijde, geluidsscherm 		
(schanskorf) op afstand aan de zuidzijde

Zwijndrecht:bomenrij aan noordzijde, geluidsscherm
(schanskorf) loopt over in geluidswal

Zwijndrecht:geluidswal aan beide zijden van de E34
(BAM-oplossing)
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3.5 Kabels en leidingen

leidingstrook zuidzijde

Aan de noordzijde geven de bomenrijen vorm aan de
continuïteit van de E34, aan de zuidzijde wordt dit ondersteund door een strook voor kabels en leidingen. Deze
strook heeft een totaalmaat van 20 meter voor zowel de
kabels en leidingen als het opvangen van het hoogteverschil tussen de snelweg en de kabels- en leidingenstrook.
De strook is vrijliggend over het hele plangebied tussen
de aansluiting met N451 en de kluifrotonde. Ter plaatse
van de complexen blijft de kabels en leidingstrook parallel
aan de E34 lopen onder de taluds van de afslagen door.
Ter hoogte van de spoorbrug wordt de ruimte erg krap
vanwege het aanwezige bruggenhoofd. Voor dit punt
zullen speciale oplossingen gevonden moeten worden,
zoals het over een kort gedeelte van het traject boren van
nieuwe leidingen.
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bestaande situatie, kabels en leidingen niet in een vaste
strook, maar op wisselende afstand van de snelweg

passage spoorbrug

positie kabels en leidingen, nieuwe situatie,
inclusief reservering kabels en leidingstrook

ontwerpthema’s

principeprofiel E34 met leidingstrook 12 meter breed
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3.6 Gebruik van het landschap

FIETSVERBINDINGEN
In de plannen voor verbreding van de E34 zijn twee nieuwe
fietsverbindingen tussen Beveren en Kallo ingetekend
Deze fietsverbindingen moeten aansluiten op het recreatieve netwerk aan de zuidzijde van de E34. een fietsovergang is getekend bij het complex van de R2. Door het
verleggen van de Polderweg via de Bokstraat sluit deze
optimaal aan op deze fietsbrug. De kavels tussen Bokstraat en bestaande Polderweg moeten bereikbaar blijven.
Een tweede fietsbrug is gepland bij de bestaande spoorbrug. Voor het netwerk van recreatieve routes is het goed
deze aan te sluiten op Half Maan. Zodoende loopt de
fietsroute direct langs Fort Half Maan richting fort Zwijndrecht, twee bijzondere punten op deze route.

RONDJE DEFENSIEVE DIJK

De geluidsbuffer bij Zwijndrecht komt vlakbij de Rotbeek
te liggen. Tijdens de aanleg van deze buffer is er meteen
de kans de Rotbeek meer open te maken. Als langs deze
beek een wandelpad wordt gelegd dat over, of langs de
geluidsbuffer richting de Defensieve dijk loopt ontstaat op
eenvoudige wijze een aantrekkelijke wandelroute.

WINDMOLENS
Windmolens sluiten als industriële objecten beter aan bij
de noordzijde van de E34, de haven, dan bij de zuidzijde,
het landschap. Inpassing in de havens heeft dan ook
duidelijk de voorkeur.
Desondanks blijft de vraag naar mogelijke inpassing van
windmolens aan de zuidzijde van de E34.
Als windmolens geplaatst moeten worden is een sterk
ritme van plaatsing een middel om het landschap niet
te laten verrommelen. Plaatsing parallel aan, en zo dicht
mogelijk bij, de E34 met een onderling gelijke afstand. De
windmolens gaan dan meedoen met andere grootschalige
lijnen in het landschap, zoals de hoogspanningsmasten
en de snelweg zelf.
In het gebied langs de E34 is er in het gedeelte tussen de
Vrasenebeek en de kruising met de R2 het meest ruimte.
Plaatsing moet riant de ruimte laten aan bestaande
landschappelijke structuren zoals de Vrasenebeek.

UITWERKING

Natuurlijk horen enkele van deze projecten, zoals de aansluiting van de fietsroutes en een wandelroute in Zwijndrecht, niet bij de verbreding van de E34. Ruimtelijk en
qua uitvoering kunnen deze projecten echter wel worden
gekoppeld. Deze studie wijst op de kansen die er liggen
om nieuwe routes te maken. De gemeentes Beveren,
Zwijndrecht, AMT en eventueel andere belanghebbenden
kunnen in overleg deze opgaven verder uitwerken.
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eventuele windmolens gelijke afstand parallel aan de E34

ontwerpthema’s

vernieuwde Polderweg

noord-zuid fietsverbindingen richting Kallo

recreatieve route langs rotbeek,
geluidswal en defensieve dijk

fietsroutes door het landschap
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beeld vanaf de E34 richting de Defensieve dijk
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3.7 Landschapsontwerp E34

rietkraag, poldersloot en Polderweg
bomenrand aan noordzijde van de E34
complexen, taluds ingeplant met bomen
mogelijke boomstructuren, bestaand en nieuw
haaks op de E34
te realiseren fietsroutes
recreatieve route vanuit Zwijdrecht via de
Rotbeek, geluidswal en de defensieve dijk
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4 .0 Uitwerkingen

xxx

4.1 Complex vrasene en aansluiting naar de waaslandhaven

DEELUITWERKINGEN
In de uitwerkingen is per weggedeelte een deeluitwerking
gemaakt. In deze uitwerkingen zijn ingepast:
• bomenrij aan de noordzijde
• leidingstrook en talud naar de snelweg
• rietkraag en poldersloot
• Polderweg
• Inplanting van de complexen
De ruimtelijke structuur is in de tweede lijn, in het studiegebied, extra aangezet. Aan de zuidzijde is dit gebeurd
door boomstructuren haaks op de snelweg extra aan te
zetten. Aan de noordzijde door mogelijkheden van verbreding van de groene rand langs de haven te tekenen.

infrastructuur complex Vrasene met bestaande beplantingen

Bomenrand Logistieke park-west
Langs het hele traject van de E34 wat langs de haven
loopt is een bomenrij aanwezig aan de noordrand van de
snelweg. Deze rand zorgt er voor dat de haven op afstand
blijft van het ten zuiden van de E34 liggende landschap.
Tevens zorgt deze boomstructuur voor een constante
groene rand van de haven en een rustig, asymmetrisch
profiel van de snelweg. Bij nieuwe uitbreidingen van de
haven, zoals het logistiek park west is raadzaam deze
sterke rand door te zetten, doch op voldoende afstand van
het geplande nieuwe spoor. De uitstraling van de haven
aan de zuidzijde blijft dan eenduidig langs het hele traject:
een groene zoom.

profiel ter hoogte van logistiek park-west
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Uitwerking

carpoolplek

Polderweg

poldersloot
rietkraag

taluds complex
ingeplant met bomen

binnenzijde complex zonder
bomenrand
bomen, andere invulling mogelijk

landschappelijke inpassing van het complex Vrasene en de nieuwe aansluiting met de Waaslandhaven
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4.1 Complex vrasene en aansluiting naar de waaslandhaven

De nieuwe aansluiting met de Waaslandhaven is voorgesteld in twee varianten. De druppel van het complex wordt
op twee manieren uitgewerkt. Variant 1 is tijdens deze
studie voornamelijk als onderlegger gebruikt.

Variant 1:
• compact van opzet, iets minder ruimtebeslag
• laat veel ruimte tussen dit complex en de aansluiting
met de R2
• vormt een geheel met de boomopstanden aan de
noordzijde
• krappe ruimte tussen complex en de Vrasenebeek

Afrit Waaslandhaven richting het westen gedraaid
minimale maat tussen druppel en Vrasenebeek

variant 1
afrit Waaslandhaven richting het westen gedraaid
minimale maat tussen druppel en Vrasenebeek
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Variant 2:
• ruimer van opzet
• kortere maten tussen complexen
• is een apart liggend complex
• ruim voldoende ruimte tussen complex en de
Vrasenebeek

Voorkeur variant 1
Met de bouwstenen uit deze studie zijn beide varianten
goed in te passen. Een voorkeur gaat uit naar variant 1 die
meer compact is en veel ruimte laat tussen het nieuwe
complex en de aansluiting met de R2. Extra aandacht
verdient hier de aansluiting naar de Vrasenebeek. De
boomstructuur en de beek zijn al lange tijd in het landschap aanwezig. Laat bij inpassing van het complex de
nieuwe boomstructuur op de taluds van het complex niet
overlopen in de boomstructuur van de Vrasenebeek, maar
houdt deze apart met een afstand van 80 to 100 meter.

variant 2
afrit Waaslandhaven richting het oosten gedraaid
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4.2 Complex R2

infrastructuur complex R2 met bestaande beplantingen

profiel terhoogte van het Logistiekpark en Haasop
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taluds complex
ingeplant met bomen

binnenzijde complex ingevuld
als landbouwgrond of natuur

bomenrand

fietspad
richting
Kallo

bestaande poel

inplanten taluds
geluidsbuffers

landschappelijke inpassing van de aansluiting van de E34 met de R2
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4.3 Aansluiting met de melseledijk

Bij het knooppunt met de Melseledijk verandert er in plannen voor uitbreiding van de E34 weinig aan het complex
zelf. Het viaduct, de invoegstroken en de taluds blijven in
de plannen op hun plaats.
Tussen invoegstroken en de op- en afritten staan enkele
bomenrijen die door de verbreding zullen verdwijnen. Het
complex komt zodoende kaler in het landschap te liggen.
Door meer ruimte te maken voor dit complex kan een
duidelijk betere inpassing gemaakt worden met dezelfde
bouwstenen als bij de andere complexen. De carpoolplek
die nu achteloos langs de weg ligt krijgt een plek aan de
teen van het talud.
aansluiting Melseledijk met bestaande beplantingen

de polderweg wordt omgelegd om de
bestaande woning heen, zodat ruimte
ontstaat voor inplanting van het
complex met bomen, de carpoolplaatsen en een vrijliggende kabels- en
leidingstrook.
flauwer maken van het talud, zodat
het complex kan worden ingeplant. De
Polderweg sluit aan op de bestaande
plek aan de Melseledijk

complex melseledijk bestaande situatie en nieuwe situatie
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Melseledijk

Uitwerking

poldersloot
rietkraag

verlegde Polderweg

carpoolplek

taluds complex
ingeplant met bomen

bomenrand

landschappelijke inpassing van de aansluiting van de E34 met Melseledijk
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4.4 Spoordijk en defensieve dijk

verbreedde E34, defensieve dijk bestaande situatie
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Uitwerking

poldersloot
rietkraag

geluidscherm

spoordijk

coupure
defensieve dijk

defensieve dijk

boombeplanting
evenwijdig aan dijk
loodrecht op E34

bomenrand

landschappelijke spoorbrug en defensieve dijk
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4.4 Spoordijk en defensieve dijk

SPOORDIJK
Het bruggenhoofd van de spoorbrug is een flessenhals in
het traject langs de E34. Door de uitbreiding van de E34
wordt deze passage nog enkele meters vernauwd.
De poldersloot en de rietkraag worden ter plaatse van de
spoorbrug onderbroken. De Polderweg passeert de spoorbrug met enkele sterke knikken waardoor deze aansluit op
de bestaande Kloetstraat. De fietsverbinding naar Kallo
sluit aan op zowel Half Maan als de Polderweg.
Nieuwe kabels en leidingen moeten hier zorgvuldig worden ingepast, bijvoorbeeld met het boren onder het talud
van de spoordijk door. Zaak is wel zo dicht mogelijk bij het
tracé van kabels en leidingstrook te blijven.
GELUID
Op deze plek staan meerdere woningen dicht bij de
snelweg en het spoor. Geluidsbuffering van de E34
kan worden voorzien met een geluidsscherm over een
gedeelte van de E34 wat zo veel mogelijk aansluit op het
spoorviaduct.
De geluidsoverlast van het spoor bestaat uit twee onderdelen. Het rolgeluid van het spoor op het dijktalud en
het geluid van de stalen brugconstructie als er een trein
overheen rijdt.
Om de geluidsoverlast van het trillen van de brug tegen te
gaan is het nodig de constructie onder de loep te nemen
en als mogelijk geluiddemping aan te brengen. Het is een
suggestie het rolgeluid van de wielen tegen te gaan met
het opmetselen van het bestaande bruggenhoofd.
Het tegengaan van spoorgeluid is een opgave die niet
hoort bij de uitbreiding van de E34.
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opmetselen bruggehoofd heeft waarschijnlijk enkel effect op
het rolgeluid van de treinen

Uitwerking

situatie rond de spoordijk en de Kloetstraat
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4.4 Spoordijk en defensieve dijk

DEFENSIEVE DIJK
De uitwerking van de Defensieve dijk is er op gericht de
dijk meer zichtbaar in het landschap te leggen.
De nu over dijk heen lopende Polderweg blijft op het lage
niveau van de polder enmaakt ter plaatse van de Defensieve dijk een korte knik. Zodoende is er zicht vanaf de
Polderweg op de Defensieve dijk.
De poldersloot en de rietkraag worden ter plaatse van
de Defensieve dijk onderbroken. Om de Defensieve dijk
extra aan te zetten in het landschap is, als achtergrond,
een bomenrij achter de Defensieve dijk geplaatst. Deze
bomenrij werkt mee in het kleinschalige coulisselandschap met bomenrijen haaks op de snelweg.
Deze ingrepen zorgen ervoor dat de Defensieve dijk duidelijker zichtbaar wordt, een trap maakt de dijk betreedbaar
vanaf het polderniveau.
Een geluidsscherm tussen defensieve dijk en Smoutpot
levert een geluidsreductie op voor de woningen rond
fort Half Maan/Smoutpot. Een geluidscherm moet
geen inbreuk maken op de zelfstandige ligging van de
Defensieve dijk in het landschap. Hiervoor zal het geluidsscherm afstand moeten houden van de defensieve dijk en
neutraal van uitstraling moeten zijn.
Voorstel is een schanskorf scherm van 6,5 meter hoog
(8,5m+TAW) ruim voor de Defensieve dijk te beëindigen.
De coupure, het silhouet, van de Defensieve dijk wordt
duidelijk zichtbaar in het profiel van de Defensieve dijk.
Een suggestie is deze coupure extra aan te zetten met een
uitzichtpunt. Vanaf dit uitzichtpunt kan gekeken worden
naar het gehele verloop van de Defensieve dijk, van Half
Maan naar fort st Marie.
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zicht op de defensieve dijk
mede door het oplopen van de polderweg
is de dijk moeilijk herkenbaar

origineel profiel defensieve dijk
referentie voor een eventuele coupure
van de dijk

Uitwerking

poldersloot
met rietkraag

polderweg

coupure
defensieve dijk

boombeplanting
loodrecht op de
dijk

geluidscherm

poldersloot
met rietkraag

situatie rond de defensieve dijk
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4.4 Spoordijk en defensieve dijk

uitzichtpunt Defensieve dijk

aanzicht aansluiting defensieve dijk - E34 - geluidsscherm

doorsnede aansluiting defensieve dijk - E34
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referentie: gedekte gemeenschapsweg Hollandse Waterlinie, eiland van
schalkwijk

Uitwerking

nieuwe situatie rond de defensieve dijk
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4.5 Zwijndrecht

Ter plaatse van de boerderij aan Smoutpot 70 loopt het
scherm van 6,5m hoog over in een geluidswal van 10
meter hoog (12+TAW). Deze overgang gebeurd volgens
de principes van de BAM met een geleidelijk overlopen
van het scherm in het aarden grondlichaam.
De geluidswal wordt op de kop en rond de kluifrotonde
beplant met bomen, zoals de andere complexen langs
de E34. Aan de zuidzijde van de E34 ontstaat er zo een
ritmering van de beplante complexen. Dit in tegenstelling
tot de noordzijde waar gestreefd wordt naar een continue
bomenrij. De boombeplanting in de vorm van 2 boomgroepen op de geluidsbuffer ondersteund de ingezette
ritmering van de beplantte complexen. De wal kan worden
gebruikt als schapenwal. De Polderweg voert over de
geluidswal heen richting de kluifrotonde en heeft bovenop
de wal een zichtpunt richting Zwijndrecht.
Het herprofileren van de Rotbeek is een kans om hier de
grens tussen klei- en zandgrond prominenter te maken en
een extra wandelroute toe te voegen.
BAM-oplossing, combinate van taluds en schanskorven

verbreedde E34, kluifrotonde en de rand van Zwijndrecht
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referenties geluidsscherm

Uitwerking

geluidscherm

Boerderij
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boomgroep

Rotbeek

geluidswal

bomenrand

boomgroep

geluidswal BAM

situatie ten noorden van Zwijndrecht
de geluidswal gelegen tussen de E34 en de Rotbeek, tot de boerderij van Tiendemans
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4.6 De vlakte van zwijndrecht

KEETBERGLAAN
Het ideaalbeeld bij de Keetberglaan bestaat uit een asymmetrisch profiel met aan de zuidzijde van de Keetberglaan
bomenrijen.
De strook tussen Keetberglaan en E34 varieert in breedte
van circa 25 meter bij de rotondes tot 50 meter op de
meest brede stukken. In deze strook moeten wegbermen
en een watergang met voldoende breedte worden gerealiseerd. De overige ruimte kan worden gevuld met bomen.
Verdere uitwerking van de watergang moet uitwijzen
hoeveel ruimte er precies is, dit kan varieren van 1 tot 4
rijen bomen.
De bomenrijen vormen een stevige groene rand langs
de haven en een visuele buffer voor het lager gelegen
Zwijndrecht. Vanaf de E34 is de bedrijvigheid onder de
boomkruinen door nog steeds zichtbaar.

68

situatie rond Keetberglaan

Uitwerking

profiel Keetberglaan
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4.7 Deelopgaven

De studie landschappelijke inpassing E34 geeft een voorzet van de inpassing. In dit schetsontwerp zijn de bouwstenen duidelijk benoemd en is een voorbeelduitwerking
gemaak. In het schetsontwerp zijn duidelijk deelopgaven
zichtbaar die in sterk verband met elkaar moeten worden
uitgewerkt.
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Uitwerking
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strook en de
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OPDRACHTGEVER
De studie landschappelijke inpassing E34 is uitgeschreven door de afdeling
Maritieme Toegang van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken en heeft
voor deze studie ondersteuning gekregen van de Vlaamse Bouwmeester.

PROCES EN DEELNEMERS
Deze landschappelijke sudie is tot stand gekomen in overleg met een projectgroep
en een stuurgroep. De studie is in nauw overleg met de projectgroep opgesteld
en ter goedkeuring en voor het leveren van opmerkingen voorgelegd aan de
stuurgroep.
Aan de projectgroep namen deel:
• Afdeling Maritieme Toegang,
• Gemeente Beveren,
• Gemeente Zwijndrecht,.
•
Aan de stuurgroep namen deel:
• Afdeling Maritieme Toegang,
• Gemeente Beveren,
• Gemeente Zwijndrecht,
• Departement RWO, afdeling Ruimtelijke Planning
• Ruimte en Erfgoed Afdeling Antwerpen,
• Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
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1 Inleiding
In het kader van de afbakening van de Waaslandhaven stelt het Strategisch Plan
voor het Linkerscheldeoevergebied dat hinderlijke effecten veroorzaakt door de
Waaslandhaven, waaronder geluid, dienen afgeschermd te worden van de
omgeving en de nabijgelegen woonkernen door buffers. Deze buffers dienen
aangelegd te worden langsheen de grens van het zeehavengebied, met
uitzondering van de begrenzing door de Schelde. Buffers, gelegen aan de grens
van het zeehavengebied, behoren overeenkomstig het havendecreet tot de
basisinfrastructuur en de aanleg hiervan behoort tot de verantwoordelijkheid van
het Vlaamse Gewest, meer specifiek de afdeling Maritieme Toegang (AMT).
Teneinde de geluidsreductie van de voorziene buffers te kunnen begroten, werd
door het Vlaamse Gewest, departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling
Maritieme Toegang, aan het PCM gevraagd om een geluidsmodellering op te
maken van de voorziene geluidsbuffers.
De opdracht werd als volgt afgebakend:
Het studiegebied bevindt zich boven de hoek gevormd door de lijn tussen de
dorpskernen Kieldrecht, Verrebroek en Vrasene en de lijn tussen de dorpskernen
Vrasene, Melsele en Zwijndrecht. Een overzicht van het studiegebied is grafisch
weergegeven in de kaarten 1a en b.
Het geluidsmodel voorziet in een modellering van voornamelijk het verkeersgeluid
in voormeld studiegebied. Het verkeersgeluid in de omgeving, ter hoogte van de
betrokken woonkernen (Melsele, Kieldrecht, Vrasene, Verrebroek en Zwijndrecht),
zal worden berekend en op kaart voorgesteld. Vervolgens zullen op dezelfde wijze
drie extra scenario's worden berekend en voorgesteld met geluidsafscherming. Eén
variant werd berekend met aarden geluidswallen, waarvan de absolute hoogtes 11
en 12 m bedragen voor respectievelijk de geluidswallen aan westelijke zijde (ten
oosten van Kieldrecht – Verrebroek) en aan zuidelijke zijde (boven Melsele –
Zwijndrecht). Een tweede variant werd berekend voor een afscherming met een
geluidsscherm van 4 m hoogte. Om de invloed van de hoogte van het scherm aan
te tonen werd nog een extra variant berekend met eenzelfde geluidsscherm met
een hoogte van 5m.
Voorts werden ook scenario's berekend voor de geluidsuitbreiding van
spoorweggeluid, met en zonder aarden geluidswallen.
Tenslotte werd een scenario berekend met geluidsafscherming van de totale
geluidsbelasting van weg- en spoorwegverkeer en dit door middel van een aarden
wal.
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2 Omschrijving van het rekenmodel en zijn basisgegevens.
2.1

Opbouw en brongegevens:
* Geluidsnormen:
Het rekenmodel en de daaraan verbonden geografie werd opgebouwd met behulp
van het softwarepakket IMMI, versie 2009 voor 'Windows'. Deze software werkt met
diverse datamodules opgebouwd rond internationale geluidsnormen, ondermeer de
normen ISO 9613 en DIN 18005 voor de uitbreiding van omgevingsgeluid (zoals
puntbronnen en verkeersgeluid (spoor- en wegverkeer)).
* Geografie:
Geografische gegevens werden ingevoerd vanuit het GIS van de provincie OostVlaanderen, en vanuit gegevens aangeleverd door het studiebureau Arcadis.
* Geluidsbronnen: Weg- en spoorwegverkeer
De wegeninfrastructuur werd ingegeven conform de bepalingen van de norm DIN
18005, die specifiek is afgestemd op de geluidsuitbreiding van weg- en
spoorwegverkeer. Zowel spoorwegen als wegen worden geografisch, als
lijnelementen ingevoerd. Aan deze lijnelementen worden emissieparameters
gekoppeld, zoals het aantal voertuigen per uur met daaraan verbonden het
percentage vrachtvervoer en het wegdektype.
De data betreffende de hoeveelheid wegverkeer werden overgenomen vanuit het
verkeersmodel Vlaanderen, meer specifiek de prognosedata voor 2030. Deze data
werden aangeleverd vanuit het studiebureau Arcadis.
Het spoorwegverkeer wordt voornamelijk door de volgende data gekarakteriseerd:
het aantal treinpassages per uur, de lengte van de treinen en de snelheid (in km/h).
De data voor het treinverkeer werden ingevoerd vanuit de plan-MER, meer
specifiek op basis van de planvariant 2B.
De op deze wijze ingevoerde emissiegegevens bepalen vervolgens welk
geluidsvermogen de desbetreffende wegen en spoorwegen geluid naar de
omgeving toe zullen uitstralen.
* Afschermingen:
De geluidswallen werden gepositioneerd op de locaties aangegeven in de CADfiles aangeleverd door AMT. Kaarten met de locatie van de verschillende
geluidswallen en hun hoogtes zijn weergegeven in figuur 2.
De schermen die als alternatief voor de geluidswallen werden gemodelleerd zijn
gepositioneerd aan de voet van voormelde aarden wallen, aan de zijde van de
verkeerswegen en hebben een hoogte van resp. 4 en 5 m boven het maaiveld.
Deze zijn voorgesteld in de kaarten in de figuur 3.
* Geluidskaarten:
Deze ontstaan op basis van een matrix of 'grid' van deeloppervlakken waarin
telkens een immissiegeluidsniveau wordt uitgerekend. Op deze wijze wordt een
geluidsverdeling over het gehele studiegebied bekomen in de vorm van een
kleurraster waarin elke kleur een geluidsbelasting voorstelt, bijvoorbeeld geel voor
de zone van 45 tot 50 dB(A). Eenmaal het raster volledig berekend is voert het
model een interpolatie uit zodat vloeiende iso-dB-contouren worden bekomen. Hoe
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kleiner de rasterbreedte of grid-afmetingen, hoe preciezer de iso-dB-contouren
worden berekend, maar ook hoe langer de rekentijd. Voor een goed compromis
tussen rekensnelheid en nauwkeurigheid werd in dit studiegebied gekozen voor
een grid-breedte van 75 op 75 m.
De gedetailleerde informatie omtrent de opbouw van het rekenmodel, ondermeer
de instelling van de verschillende parameters e.d. is weergegeven in bijlage 1.
2.2

Methodiek en doel van de geluidsmodellering:
De akoestische resultaten van het geluidsmodel van de Waaslandhaven worden
weergegeven met behulp van geluidsuitbreidingskaarten van de verschillende
scenario's.
Elke kaart is voorzien van een omschrijving van het berekende scenario. De
kaarten geven bovenop het geografisch gebied, de geluidszones weer d.m.v.
gekleurde zones. De legende geeft de geluidsbelasting weer die met elke kleur
overeenkomt. De geluidsbelasting van een zone is weergegeven als een Agewogen equivalent geluidsdrukniveau (LAeq,T). Dit is het energetisch gemiddeld
geluidsdrukniveau over een bepaalde periode (T). Binnen het 'Vlaams Reglement
betreffende de Milieuvergunning' (VLAREM) wordt als referentiemeetperiode, 1 uur
gekozen. Vandaar dat bij deze modellering eveneens gerefereerd wordt naar een
periode van een uur. Deze LAeq,1h –waarde moet evenwel gezien worden als een
energetisch gemiddelde gekoppeld aan de verkeersgegevens gebruikt bij de invoer
van het rekenmodel. Naargelang daarop fluctuaties voorkomen zal het berekende
immissieniveau ook gaan schommelen. Daarnaast wordt ook aangegeven voor dat
de geluidsbelasting van toepassing is op de dagperiode.
Aangaande het gebruik van het LAeq,T als parameter en de vergelijking van gemeten
en berekende waarden, dient nog het volgende te worden opgemerkt. Omdat het
LAeq,1h een "energetisch gemiddelde" betreft, is deze parameter gevoelig voor
stoorgeluiden waarvan het niveau merkbaar boven de heersende geluidsdynamiek
uitstijgt, zeker wanneer er over een relatief korte meetduur wordt gemeten. Het
rekenmodel berekent echter LAeqT-waarden die karakteristiek zijn voor gemiddelde
geluidsbelastingen over een langere duur, waarin hevige kortstondige verstoringen
niet meegerekend zijn. In die zin kan er gemakkelijk een verschil optreden tussen
de berekende LAeq,T-waarden van het rekenmodel en de LAeq,T-waarden uit
geluidsmetingen. Ter verduidelijking wordt hierna volgend een voorbeeld geschetst.
Een geluidsmeting op een bepaalde meetlocatie werd uitgevoerd over een relatief
korte meetduur. Daarin werden, naast de continue geluidsbelasting op de
achtergrond, ook geluidsgebeurtenissen van lokale aard in de voorgronddynamiek
meegemeten, zoals de passage van een luidruchtige bromfiets zeer dicht bij de
microfoon. Dergelijke geluidsgebeurtenissen zorgen voor een uitzonderlijke
verstoring van het gemeten LAeq,T over een korte meetduur (T).
De berekende LAeq,T-waarden geven evenwel een goede correlatie weer met de
reële hinderbeleving over een langere duur, waarin lokale geluidseffecten worden
uitgemiddeld. Daarom worden ze internationaal gebruikt om omgevingsgeluid
inzonderheid verkeersgeluid en industriegeluid, te karakteriseren.
Het eigenlijke doel van deze modellering is het nagaan welke geluidsafscherming
de vooropgestelde geluidswallen en -schermen rond de Waaslandhaven,
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inzonderheid de wegen en spoorwegeninfrastructuren, opleveren. In eerste
instantie werd daarom de geluidsimpact van verkeersgeluid op de omgevende
woonkernen (voormeld) doorgerekend. Vervolgens werd het effect van een
geluidswal en nadien ook van een geluidsscherm (4 en 5m hoog) op de
omgevingsakoestiek berekend en vergeleken met voormelde impact zonder
afschermende obstakels.
Deze vergelijkende modelleringtechniek tussen de scenario's met en zonder
afscherming werd toegepast voor het geluid van het wegverkeer en treinverkeer.
De vergelijking van de varianten met en zonder geluidsafscherming resulteerde
tenslotte ook in kaarten waarin de mate van geluidsreductie in gekleurde zones
over het studiegebied wordt weergegeven.

3 Resultaten per geluidsbron – bespreking.
3.1

Wegverkeersgeluid:
De geluidskaarten evenals de kaarten met de zones van geluidsreductie of –
afscherming zijn terug te vinden in bijlage 2, alsook de tabellen met rekenresultaten
per immissiepunt.
Het wegverkeersgeluid in het gebied onmiddellijk achter de geluidsberm, d.w.z. tot
circa 100 m erachter, wordt met 8 tot 10 dB(A) gereduceerd. Met toenemende
afstand van de geluidsberm daalt de geluidsreductie vervolgens tot 0 dB(A).
Van alle ingevoerde woonkernen is Verrebroek dichtst gelegen bij het bestudeerde
havengebied en de gesimuleerde geluidsbuffers. Deze woonkern ligt op 450 à 500
m van de geluidsbuffer. De geluidsafscherming varieert daar nog van 0 tot 2 dB(A),
met uitzondering van een beperkt aantal woningen, gelegen dichtst bij het
havengebied, waar de geluidsreductie kan oplopen tot 2 à 3 dB(A). Een dergelijke
geluidsreductie is minimaal en in zoverre maar hoorbaar door een gewijzigd
geluidsspectrum, waarin de afscherming stijgt met toenemende frequentie en zo
goed als nihil is in het laagfrequent gebied. Hierdoor zal het geluid meer als een
laagfrequente ruis worden waargenomen, d.w.z. een ruis die iets minder ruw en
scherp wordt gepercipieerd.
Voor de overige woonkernen is het afschermend effect zo goed als nihil. Dit is te
wijten aan de grote afstanden tussen de betrokken dorpskernen en de geplande
geluidsbermen en -schermen.
Wat betreft het type geluidsafscherming kan het volgende worden opgemerkt.
Omwille van de vrij grote hoogte van de aarden wal biedt dit type
geluidsafscherming de hoogtste geluidsreductie. De klassieke geluidsschermen
bieden zo goed als geen geluidsreductie. De combinatie van de eerder beperkte
hoogte met de grote afstand van het scherm, tot zowel de geluidsbron als de
immissiepunten, zijn hiervan de oorzaak.
De hoogtetoename van de geluidsschermen van 4 tot 5 m, biedt hierbij geen extra
geluidsafscherming.
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3.2

Spoorweggeluid:
De geluidskaarten evenals de kaarten met de zones van gelijke geluidsreductie of –
afscherming zijn terug te vinden in bijlage 2, alsook de tabellen met rekenresultaten
per immissiepunt.
Voor het spoorweggeluid kan het volgende worden opgemerkt.
Gezien het ingevoerde geluidsvermogen van het spoorwegverkeer lager is dan het
geluidsvermogen van het wegverkeer, zijn de resultaten van de totale
geluidsbelasting in de omgeving ook lager dan bij het wegverkeer. De effectief
bereikte geluidsafscherming door toepassing van geluidsbermen – of schermen is
in dit geval dan ook nog minder uitgesproken zichtbaar dan bij de varianten
berekend voor wegverkeer.
Op basis van de bekomen rekenresultaten, moet hier derhalve geconcludeerd
worden dat de toegepaste geluidsobstakels weinig of geen geluidsreductie voor de
omliggende dorpskernen zullen opleveren. De reden hiervoor is dezelfde als
aangehaald onder het punt 3.1. 'Wegverkeersgeluid'.

3.3

Totale geluidsbelasting verkeer: weg + spoor:
In bijlage 2 is tevens een kaart met geluidsreductie weergegeven waarin het
afschermingseffect wordt voorgesteld voor de totale geluidsbelasting door weg- en
spoorwegverkeer. Hierbij werd gebruik gemaakt van een combinatie van beide
voorgaande varianten, met name het wegverkeer - situatie in 2030 en het
spoorwegverkeer – planvariantB2.
Combinatie van beide verkeersvarianten (met weg- en spoorwegverkeer) bevestigt
voornoemde vaststellingen, met name inzake de beperkte geluidsafscherming (van
0 tot 2 dB) voor de meest nabij gelegen woonkern (Verrebroek).
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4 Conclusie
Een geluidsmodellering werd uitgevoerd om te kunnen nagaan of de toepassing
van afschermende obstakels nuttig kan zijn voor de afscherming van het
verkeersgeluid (weg- en spoorwegverkeer) in en rond de Waaslandhaven, ter
hoogte van de nabijgelegen woonkernen, voornamelijk Vrasene, Melsele,
Kieldrecht en Zwijndrecht.
Globaal genomen biedt geen enkel obstakel, geluidsbermen en geluidsschermen
(van 4 en 5 m hoogte) een afdoende afscherming voor de nabijgelegen
dorpskernen.
Een geluidswal biedt in deze nog het beste resultaat en schermt daarbij het
midden- en hoogfrequent geluid beter af dan het laagfrequent geluid, waardoor het
verkeersgeluid iets minder scherp en ruw zal klinken.
Van alle bestudeerde woonkernen wordt Verrebroek het best afgeschermd van het
verkeersgeluid. Het verschil is echter klein.
De daling in geluidsniveau ter hoogte van de grens met de dorpskern van
Verrebroek varieert van 0 tot 2 dB(A). Voor de andere kernen, is het schermeffect
in dB(A) zo goed als nihil.
Gent, 26 november 2009

Claude Bataillie
geluidsdeskundige

•
•
•

Nadere informatie omtrent methoden of resultaten kan schriftelijk worden aangevraagd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de in dit verslag vermelde berekeningen.
Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
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BIJLAGE-1.Kaart 1 Overzicht studiegebied – stratenplan Waaslandhaven
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Kaart 2 Studiegebied Waaslandhaven - locaties industriële geluidsbronnen en immissiepunten
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Kaart 3 Basiskaart studiegebied Waaslandhaven – locaties industriële geluidsbronnen en
immissiepunten.
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Kaart 4 Locaties immissiepunten 1 t.e.m. 6 op stratenplan
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Kaart 5 Locaties immissiepunten 7 en 8 op stratenplan
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Toelichting immissiepunten - IPkt:
IPkt

Plaats

Immissie
hoogte
(m)
1,5

IPkt1

Gemenestraat

IPkt3
IPkt2
IPkt4
IPkt5
IPkt6
IPkt7

Idem
Kreek
Idem
Hoek Joost Welarestraat –
Spaans Fort
Idem
Broekstraat

3,5
1,5

IPkt8

idem

3,5

3,5
1,5
3,5
1,5

Omschrijving plaats

Gebied tussen dorpskern Kieldrecht en industriezone kant
Verrebroekdok
idem
Grens woonkern Kieldrecht
Idem
Grens woonkern Verrebroek
Idem
gebied tussen dorpskern Beveren-Melsele en
verkeerswisselaar N49 – R2
Idem
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Tabel 1 Detailgegevens opbouw rekenmodel
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BIJLAGE-2.RESULTATEN - WEGVERKEER
1. Wegen2030 - zonder aarden berm, Grid 75-75 / h 1,5m

Overlay op orthofotoplan:
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2. Wegen2030 met aarden berm; Grid 75-75 / h 1,5m

3. Wegen2030 met Scherm 5m; Grid 75-75 / h 1,5m
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4. Wegen2030 met Scherm 4m; Grid 75-75 / h 1,5m
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5. Geluidsreductie met aarden berm, Grid 75-75 / h 1,5m

Overlay op orthofotoplan
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6. Geluidsreductie met geluidsscherm 5m, Grid 75-75 / h 1,5m

Overlay op orthofotoplan
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7. Geluidsreductie met geluidsscherm 4m, Grid 75-75 / h 1,5m

Overlay op orthofotoplan

Meetverslag 083/3GLO-08/CB dd.7-12-2009 p. 19 van27

Directie Leefmilieu
PROVINCIAAL CENTRUM VOOR MILIEUONDERZOEK
Godshuizenlaan, 95, 9000 Gent
Tel. (09) 267 89 00 Fax (09) 267 89 11

RESULTATEN - SPOORWEGVERKEER
8. Spoorwegen planvarB2 - zonder aarden berm, Grid 75-75 / h 1,5m

9. Spoorwegen planvarB2 met aarden berm; Grid 75-75 / h 1,5m
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10. Spoorwegen planvarB2 met Scherm 5m; Grid 75-75 / h 1,5m

11. Spoorwegen planvarB2 met Scherm 4m; Grid 75-75 / h 1,5m
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12. Geluidsreductie met aarden berm, Grid 75-75 / h 1,5m

13. Geluidsreductie met geluidsscherm 5m, Grid 75-75 / h 1,5m
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14. Geluidsreductie met geluidsscherm 4m, Grid 75-75 / h 1,5m
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15. Totaal verkeersgeluid; Grid 75-75 / h 1,5m

16. Totaal verkeersgeluid met aarden berm; Grid 75-75 / h 1,5m
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17. Geluidsreductie van totaal verkeersgeluid met berm - Grid 75-75 / h 1,5m
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18. Geluidsbelastingen per immissiepunt:
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19. Geluidsreducties per immissiepunt:
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Aanvullend deel industriegeluid, 2010

plan-MER Parallelwegenstructuur E34
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Rapport geluidsmodellering Waaslandhaven
Aanvullend deel industriegeluid
onze referte
uw referte
inlichtingen
contactpersoon

083/3GLO-08/CB/ind
I/02/08/03/01
(09)267 89 03
Claude Bataillie

1 Inleiding
In het kader van de afbakening van de Waaslandhaven stelt het Strategisch Plan
voor het Linkerscheldeoevergebied dat hinderlijke effecten veroorzaakt door de
Waaslandhaven, waaronder geluid, dienen afgeschermd te worden van de
omgeving en de nabijgelegen woonkernen door buffers. Deze buffers dienen
aangelegd te worden langsheen de grens van het zeehavengebied, met
uitzondering van de begrenzing door de Schelde. Buffers, gelegen aan de grens
van het zeehavengebied, behoren overeenkomstig het havendecreet tot de
basisinfrastructuur en de aanleg hiervan behoort tot de verantwoordelijkheid van
het Vlaamse Gewest, meer specifiek de afdeling Maritieme Toegang (AMT).
Teneinde de geluidsreductie van de voorziene buffers te kunnen begroten, werd
door het Vlaamse Gewest, departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling
Maritieme Toegang, aan het PCM gevraagd om een geluidsmodellering op te
maken van de voorziene geluidsbuffers.
De opdracht werd als volgt afgebakend:
Het studiegebied bevindt zich boven de hoek gevormd door de lijn tussen de
dorpskernen Kieldrecht, Verrebroek en Vrasene en de lijn tussen de dorpskernen
Vrasene, Melsele en Zwijndrecht. Een overzicht van het studiegebied is grafisch
weergegeven in de kaarten 1 en 2.
Dit rapport dat werd opgemaakt aanvullend aan het eerste rapport (083/3GLO08/CB d.d. 26-11-2009), voorziet in een modellering van enkele industriële
geluidsbronnen in voormeld studiegebied. Drie extra scenario's worden berekend
met geluidsafscherming. Net zoals in het eerste rapport werd één variant berekend
met aarden geluidswallen, waarvan de absolute hoogtes 11 en 12 m bedragen voor
respectievelijk de geluidswallen aan westelijke zijde (ten oosten van Kieldrecht –
Verrebroek) en aan zuidelijke zijde (boven Melsele – Zwijndrecht). Evenzo werd
een tweede en derde variant berekend voor een afscherming met een
geluidsscherm van resp. 4 en 5 m hoogte.
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2 Omschrijving van het rekenmodel en zijn basisgegevens.
2.1

Opbouw en brongegevens:
* Geluidsnormen:
Het rekenmodel en de daaraan verbonden geografie werd opgebouwd met behulp van
het softwarepakket IMMI, versie 6.3.1. voor 'Windows'. Deze software werkt met diverse
datamodules opgebouwd rond internationale geluidsnormen. Voor het gedeelte rond
industriegeluid werd nu gebruik gemaakt van de norm voor geluidsuitbreiding in open
lucht, de ISO 9613.
* Geografie:
Geografische gegevens werden ingevoerd vanuit het GIS van de provincie OostVlaanderen, en vanuit gegevens aangeleverd door het studiebureau Arcadis.
* Geluidsbronnen: industriegeluid:
De enkele concrete industriële geluidsbronnen werden conform de bepalingen van de
norm ISO 9613 in het rekenmodel ingevoerd als puntbronnen.
De desbetreffende geluidsbronnen werden gekozen uit een database met industriële
geluidsbronnen representatief voor industriegebieden met milieubelastende industrieën.
De ingevoerde geluidsbronnen en hun spectra zijn samengevat in tabel 1 gevoegd in
bijlage van dit modelleringsrapport.
* Afschermingen:
De geluidswallen werden gepositioneerd op de locaties aangegeven in de CAD-files
aangeleverd door AMT.
De schermen die als alternatief voor de geluidswallen werden gemodelleerd zijn
gepositioneerd aan de voet van voormelde aarden wallen, aan de zijde van de
verkeerswegen en hebben een hoogte van resp. 4 en 5 m boven het maaiveld.
De posities van zowel de geluidsberm als de geluidsschermen (4 en 5 m hoogte) zijn
exact dezelfde gebleven als in het eerste rapport betreffende de afscherming van
verkeersgeluid.
* Berekening geluidsoverdracht:
Anders dan in het vorig rapport, waarin de geluidsoverdracht van het verkeersgeluid
(wegverkeer en spoorverkeer) middels geluidskaarten werd voorgesteld, wordt voor deze
concrete industriële geluidsbronnen de overdrachtsberekening uitgevoerd van punt tot
punt. Hiervoor werden naast de bronlocaties ook "immissiepunten" ingevoerd op
welbepaalde kritisch gelegen locaties. Deze werden gekozen in functie van de nabijheid
van woonkernen.
De posities van de immissiepunten en de geluidsbronnen zijn ook voorgesteld in de
kaarten 3, 4 en 5 gevoegd in bijlage van dit rapport.

2.2

Methodiek en doel van de geluidsmodellering:
De akoestische resultaten van het geluidsmodel van de Waaslandhaven worden
weergegeven in tabellen waarin alle gekozen meetpunten zijn samengevat. De
immissieniveaus worden spectraal weergegeven. D.w.z. dat de overdrachtsberekeningen
per frequentieband werden uitgevoerd en ook in die zin worden voorgesteld. De bekomen
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geluidsreducties van de gekozen afscherming (geluidswal en schermen van 4 en 5 m
hoogte) worden eveneens per frequentieband voorgesteld.
De totale geluidsbelasting in voormelde meetpunten wordt weergegeven als een Agewogen equivalent geluidsdrukniveau (LAeq,T). Dit is het energetisch gemiddeld
geluidsdrukniveau over een bepaalde periode (T). Binnen het 'Vlaams Reglement
betreffende de Milieuvergunning' (VLAREM) wordt als referentiemeetperiode, 1 uur
gekozen. Vandaar dat bij deze modellering eveneens gerefereerd wordt naar een periode
van een uur. Deze LAeq,1h –waarde moet evenwel gezien worden als een energetisch
gemiddelde gekoppeld aan de industriële emissiespectra gebruikt bij de invoer van het
rekenmodel. Naargelang daarop fluctuaties voorkomen zal het berekende immissieniveau
ook gaan schommelen. Daarnaast wordt ook aangegeven dat de geluidsbelasting van
toepassing is op de dagperiode. Voornoemde LAeq,1h-waarde moet derhalve worden
aangezien als een gemiddelde waarde over één uur tijdens een gemiddelde dagsituatie.
De resultaten beschrijven dus de hoogste belasting tijdens de dag en niet tijdens de
nacht.
Aangaande het gebruik van het LAeq,T als parameter en de vergelijking van de gemeten
en berekende waarden uit het rekenmodel, kan nog het volgende worden opgemerkt.
Omdat het LAeq,1h een "energetisch gemiddelde" betreft, is deze parameter gevoelig voor
stoorgeluiden gesitueerd in de voorgrond van de geluidsdynamiek en waarvan het niveau
merkbaar boven die heersende geluidsdynamiek uitstijgt. Dit is des temeer het geval
wanneer er over een relatief korte duur wordt gemeten. Het rekenmodel berekent echter
LAeqT-waarden die karakteristiek zijn voor gemiddelde geluidsbelastingen over een
langere duur, waarin hevige kortstondige occasionele verstoringen niet meegerekend
zijn. In die zin kan er gemakkelijk een verschil optreden tussen de berekende LAeq,Twaarden van het rekenmodel en de LAeq,T-waarden uit geluidsmetingen omdat die
occasionele geluidsevents met hoge geluidsmaxima, het LAeq,1h op significante wijze
kunnen beïnvloeden.
De berekende LAeq,T-waarden geven evenwel een goede correlatie weer met de reële
hinderbeleving over een langere duur, waarin lokale geluidseffecten worden
uitgemiddeld. Daarom worden ze internationaal gebruikt om omgevingsgeluid
inzonderheid verkeersgeluid en industriegeluid, te karakteriseren.
Het eigenlijke doel van deze modellering is het nagaan welke geluidsafscherming de
vooropgestelde geluidswallen en -schermen rond de Waaslandhaven opleveren. In
eerste instantie werd ook hier de geluidsimpact van industriegeluid op de omgevende
woonkernen (voormeld) doorgerekend. Vervolgens werd het effect van een geluidswal en
nadien ook van twee geluidsschermen (4 en 5m hoog) op de omgevingsakoestiek
berekend en vergeleken met voormelde impact zonder afschermende obstakels.
Deze vergelijkende modelleringstechniek tussen de scenario's met en zonder
afscherming werd toegepast voor het geluid van het wegverkeer en treinverkeer en wordt
in deze aanvulling ook toegepast voor het industriegeluid.
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3 Resultaten industriegeluid – bespreking.
De tabellen met de geluidsimmissieniveaus en geluidsreducties of –afschermingen zijn
terug te vinden in onderstaande tabellen. Ze zijn gegroepeerd per immissiepunt. En bij
elk immissiepunt wordt het geluidsspectrum van de dichtste geluidsbron getabelleerd
omdat deze de meest significante bijdrage in de totale geluidsimmissie oplevert. De
specifieke geluidsimmissieniveaus worden per frequentieband in dB(Z) weergegeven en
in de 'overall' band in dB(A).
SAMENVATTING Geluidsimm
IPkt1
EZQi001
f(Hz)
Ind
Ind+sch4m Ind+sch5m
dB(A)
dB(A)
dB(A)
200 Hz
2,2
2,2
2,2
250 Hz
1,8
1,8
1,8
315 Hz
1,3
1,3
1,3
400 Hz
17
16,9
16,9
500 Hz
16,4
16,3
16,3
630 Hz
15,8
15,7
15,7
800 Hz
25,7
21,1
21,1
1000 Hz
24,8
20,2
20,2
1250 Hz
23,6
18,9
18,9
1600 Hz
16,2
11
11
2000 Hz
13,3
8,1
8,1
2500 Hz
8,8
3,6
3,6
3150 Hz
-2,5
-7,8
-7,8
4000 Hz
-14,4
-19,7
-19,7
5000 Hz
-31,8
-37,1
-37,1
Overall level
30,5
26,7
26,7
IPkt2
EZQi001
f(Hz)
Ind
Ind+sch4m Ind+sch5m
dB(A)
dB(A)
dB(A)
200 Hz
-4,1
-4,1
-4,1
250 Hz
-4,8
-4,8
-4,8
315 Hz
-5,8
-5,8
-5,8
400 Hz
9,4
9,3
9,3
500 Hz
8,4
8,2
8,2
630 Hz
7,2
7,1
7
800 Hz
16,5
11,8
11,7
1000 Hz
14,8
10,1
10,1
1250 Hz
12,5
7,8
7,8
1600 Hz
3,4
-1,9
-2
2000 Hz
-2
-7,3
-7,4
2500 Hz
-10,3
-15,6
-15,7
3150 Hz
-27,9
-33,2
-33,2
Overall level
20,7
17,3
17,3

Ind+buff
dB(A)
2,2
1,8
1,3
16,8
16,3
15,6
21
20,1
18,9
10,9
8
3,5
-7,9
-19,8
-37,2
26,6

Ind+buff
dB(A)
-4,1
-4,8
-5,8
9,3
8,2
7
11,7
10,1
7,8
-2
-7,4
-15,7
-33,2
17,3

SCHERMREDUCTIES
IPkt1
EZQi001
Ind+sch4m
dB(A)
0
0
0
0,1
0,1
0,1
4,6
4,6
4,7
5,2
5,2
5,2
5,3
5,3
5,3
3,8
IPkt2
EZQi001
Ind+sch4m
dB(A)
0
0
0
0,1
0,2
0,1
4,7
4,7
4,7
5,3
5,3
5,3
5,3
3,4

Ind+sch5m
dB(A)
0
0
0
0,1
0,1
0,1
4,6
4,6
4,7
5,2
5,2
5,2
5,3
5,3
5,3
3,8

Ind+buff
dB(A)
0
0
0
0,2
0,1
0,2
4,7
4,7
4,7
5,3
5,3
5,3
5,4
5,4
5,4
3,9

Ind+sch5m
dB(A)
0
0
0
0,1
0,2
0,2
4,8
4,7
4,7
5,4
5,4
5,4
5,3
3,4

Ind+buff
dB(A)
0
0
0
0,1
0,2
0,2
4,8
4,7
4,7
5,4
5,4
5,4
5,3
3,4
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IPkt3
EZQi003
f(Hz)
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
5000 Hz
6350 Hz
Overall level
IPkt4
EZQi002
f(Hz)
200 Hz
250 Hz
315 Hz
400 Hz
500 Hz
630 Hz
800 Hz
1000 Hz
1250 Hz
1600 Hz
2000 Hz
2500 Hz
3150 Hz
4000 Hz
Overall level

Ind
dB(A)
19,7
19,5
19,2
27,3
27
26,6
32,7
32,1
31,3
28,6
26,7
23,9
17,2
9,7
-1,5
-30,1
39,3

Ind+sch4m Ind+sch5m
dB(A)
dB(A)
19,7
19,7
19,5
19,5
19,2
19,2
27,2
27,2
26,9
26,9
26,5
26,5
28
28
27,5
27,5
26,7
26,7
23,4
23,4
21,5
21,5
18,6
18,6
12
12
4,4
4,4
-6,7
-6,7
-35,3
-35,3
36
36

Ind+buff
dB(A)
19,7
19,5
19,2
27,2
26,8
26,4
28
27,4
26,6
23,3
21,4
18,5
11,9
4,3
-6,8
-35,4
35,9

Ind
dB(A)
-3
-3,6
-4,5
10,8
9,9
8,8
18,3
16,8
14,7
5,9
1,1
-6,4
-22,6
-42,5
22,6

Ind+sch4m Ind+sch5m
dB(A)
dB(A)
-3
-3
-3,6
-3,6
-4,5
-4,5
10,7
10,7
9,7
9,7
8,7
8,7
13,5
13,5
12
12
9,9
9,9
0,6
0,6
-4,3
-4,3
-11,8
-11,8
-28
-28
-47,8
-47,8
19
19

Ind+buff
dB(A)
-3
-3,6
-4,5
10,7
9,7
8,7
13,5
12
9,9
0,6
-4,3
-11,8
-28
-47,8
19

IPkt3
EZQi003
Ind+sch4m
dB(A)
0
0
0
0,1
0,1
0,1
4,7
4,6
4,6
5,2
5,2
5,3
5,2
5,3
5,2
5,2
3,3
IPkt4
EZQi002
Ind+sch4m
dB(A)
0
0
0
0,1
0,2
0,1
4,8
4,8
4,8
5,3
5,4
5,4
5,4
5,3
3,6

Ind+sch5m
dB(A)
0
0
0
0,1
0,1
0,1
4,7
4,6
4,6
5,2
5,2
5,3
5,2
5,3
5,2
5,2
3,3

Ind+buff
dB(A)
0
0
0
0,1
0,2
0,2
4,7
4,7
4,7
5,3
5,3
5,4
5,3
5,4
5,3
5,3
3,4

Ind+sch5m
dB(A)
0
0
0
0,1
0,2
0,1
4,8
4,8
4,8
5,3
5,4
5,4
5,4
5,3
3,6

Ind+buff
dB(A)
0
0
0
0,1
0,2
0,1
4,8
4,8
4,8
5,3
5,4
5,4
5,4
5,3
3,6

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de geluidsreducties in de "overall" band, veroorzaakt
door de geluidswal en de -schermen (resp. van 4 en 5 m hoogte) oplopen tot maximaal
3,9 dB(A). De geluidswal blijkt daarbij een verwaarloosbaar voordeel op te leveren van
enkele tienden van een dB(A) t.o.v. de schermen. Het rekenmodel, gebaseerd op de
norm ISO 9613 biedt hier nog een lichte overschatting van de schermwerking in het
laagfrequente gebied. Dit is te wijten aan de intrinsieke gebruikte berekeningswijze bij
Meetverslag 083/3GLO-08/CB dd.27-01-2010 p. 5 van15

Directie Leefmilieu
PROVINCIAAL CENTRUM VOOR MILIEUONDERZOEK
Godshuizenlaan, 95, 9000 Gent
Tel. (09) 267 89 00 Fax (09) 267 89 11

deze norm. Een verschil in geluidsdrukniveau van 3 à 4 dB(A) is voor de meeste mensen
nauwelijks nog hoorbaar. Wel vertonen de resultaten in het immissiespectrum een
gewijzigde verhouding aan tussen hoog- en laagfrequent geluid. Dit geeft aanleiding tot
een licht gewijzigde perceptie, met name dat het geluid door toepassing van de
geluidsafscherming iets doffer, iets minder scherp gaat klinken dan in de situatie zonder
afscherming.
De beste afscherming wordt bekomen in de hoogste frequentiebanden waardoor
verhoudingsgewijze gezien het immissiegeluid iets meer laagfrequent geluid bevat dan
het geluidsspectrum zonder afscherming. Eén van deze afschermingssituaties wordt
grafisch nog eens geïllustreerd in de onderstaande grafiek.
Figuur 1 Grafiek geluidsreductie ter hoogte van IPkt3

Geluidsimmissie - geluidsreductie
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In bovenstaand model moet daarenboven nog worden rekening gehouden dat de
bronhoogte op 2,5 m werd gemodelleerd en de hoogte van de immissiepunten op 1,5 m.
In realiteit moet tevens rekening worden gehouden met grotere bronhoogtes, die
gebruikelijk zijn in industriegebieden met zware industrie. De hiervoor berekende
schermreducties zullen derhalve nog verkleinen of nul worden bij grotere hoogtes van de
immissiepunten (nl. 3,5 à 4 m d.w.z. slaapkamerniveau) en bij grotere bronhoogtes dan
de in het model toegepaste 2,5 m.
De geluidswallen en zekere de schermen, zullen voor de nabijgelegen dorpskernen,
derhalve een zeer beperkte, tot verwaarloosbare geluidsafscherming bieden van het
industriegeluid.
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4 Conclusie
In dit aanvullend rapport werd middels een geluidsmodellering nagegaan of de
toepassing van afschermende obstakels ook nuttig kan zijn voor de afscherming van
industriegeluid in de Waaslandhaven, ter hoogte van de nabijgelegen woonkernen,
voornamelijk Vrasene, Melsele, Kieldrecht en Zwijndrecht.
Globaal genomen biedt geen enkel obstakel, zowel geluidsbermen als geluidsschermen
(van 4 en 5 m hoogte) een afdoende afscherming voor de nabijgelegen dorpskernen.
In het beste geval, d.w.z. bij een beperkte immissiehoogte van 1,5 m en een beperkte
bronhoogte van 2,5 m, zal bij de toepassing van een geluidsberm of –wal een maximale
geluidsreductie van 3,9 dB(A) worden bereikt, wat nauwelijks hoorbaar is. Hoogstens zal
het geluid erdoor worden waargenomen, als iets doffer, iets minder scherp.

Gent, 26 januari 2010

Claude Bataillie
geluidsdeskundige

•
•
•

Nadere informatie omtrent methoden of resultaten kan schriftelijk worden aangevraagd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de in dit verslag vermelde berekeningen.
Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
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BIJLAGE-1.Kaart 1 Overzicht studiegebied – stratenplan Waaslandhaven
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Kaart 2 Orthofoto - Studiegebied Waaslandhaven
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Kaart 3 Basiskaart studiegebied Waaslandhaven – locaties industriële geluidsbronnen en
immissiepunten.

Meetverslag 083/3GLO-08/CB dd.27-01-2010 p. 10 van15

Directie Leefmilieu
PROVINCIAAL CENTRUM VOOR MILIEUONDERZOEK
Godshuizenlaan, 95, 9000 Gent
Tel. (09) 267 89 00 Fax (09) 267 89 11

Kaart 4 Stratenplan – detail: locaties immissiepunten 1 t.e.m. 3.
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Kaart 5 Stratenplan – detail: locaties immissiepunten 4.
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Toelichting immissiepunten - IPkt:
IPkt

Plaats

IPkt1

Gemenestraat

IPkt2
Ipkt3

Kreek
Hoek Joost Welarestraat –
Spaans Fort
Broekstraat

Ipkt4

Immissie
hoogte
(m)
1,5
1,5
1,5
1,5

Omschrijving plaats

Gebied tussen dorpskern Kieldrecht en industriezone kant
Verrebroekdok
Grens woonkern Kieldrecht
Grens woonkern Verrebroek
gebied tussen dorpskern Beveren-Melsele en
verkeerswisselaar N49 – R2
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Tabel 1 Detailgegevens opbouw rekenmodel
Calculation model
Adapt assessment area seamlessly to the receiver position
...for single points
No
...for grid calculation
No
Take selected elements into account no matter where
receivers are located: No
Free field in front of refl. surfaces/m
House: white border in grid

1.00
No

Frequency
Type of Spectrum
First frequency band /Hz
Last frequency band /Hz

Third-octaves (linear)
20
10000

Calculation of receiver
Caculation of grid

optimised
optimised

Parameter
Projection of line sound sources
Projection of area sound sources
Minimum length for sections /m
Add. factor for distance criterion
Limiting range of sound sources
minimum level difference /dB
Cut-off limit for insertion loss
Limit according to regulation
Calculate attenuation forVDI 2720, ISO9613
lateral pathway
lateral pathway for image sources
Reflection (max. order)
Image source from projection
No refl. if entirely screened
Limiting range of reflecting surfaces /m
Save rays as help lines
Multiple reflections
Angle increments (x-y)°
Angle increments (z)°
maximum reflection pathway length
as a multiple of the direct distance

reference settings
Yes
Yes
1.00
1.00
No
No
Yes
Yes

Optimised
setting:
Receiver
calculation
(ON)
Yes
Yes
1.00
1.00
No
No
Yes
Yes

Optimised
setting:
Grid
calculation
(ON)
No
No
1.00
1.00
Yes
50.00
Yes
Yes

Yes
No

Yes
No

No
No

1

1

1

Yes
Yes
No
No

Yes
Yes
200.00
No

Yes
Yes
200.00
No

No

No

No
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Ray splitting on refl. area
Global parameters
Pre-setting of G outside of elements DBOD
temperature /°
relative humidity /%
Living area per inhab-/m² (=0.8*gross)
Average storey height in m
Simplified meteorology (Guideline Int. Comp. Methods):
C0 /dB (local meteorological influence)
Parameters of library: ISO 9613
down-wind conditions
Apply flat-rate C0
Simplified equation (Nr. 7.3.2) for ground effect
for frequency-dependent calculation
for overall A-weighted calculation
calculate distance attenuation only
Attenuation due to screening - subtract negative ground
effect
Accounts for vegetation
Accounts for housing
Accounts for ground effect

0.90
15
70
40.00
2.80
Day
2.00

Evening
1.00

Night
0.00

No
Yes
No
Yes
No
Yes
Yes
Yes
Yes
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Aanvullend deel – detail Neerstraat Zwijndrecht, 2010

plan-MER Parallelwegenstructuur E34
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Rapport geluidsmodellering Waaslandhaven
Aanvullend deel – detail Neerstraat Zwijndrecht
onze referte
uw referte
inlichtingen
contactpersoon

083/3GLO-08/CB/det_Zw
I/02/08/03/01
(09)267 89 03
Claude Bataillie

1 Inleiding
In navolgende aanvulling op het modelleringsrapport 083/3GLO-08/CB worden de
resultaten weergegeven van de detailberekening van de schermwerking van de
bufferdijken en de schermen van 4 en 5 m hoogte, voor woningen in de buurt van
de Neerstraat te Zwijndrecht.
Het rekenmodel gebruikt in voormeld basisrapport werd tevens gebruikt voor deze
detailberekening. Alle data en gegevens inzake methodiek en opbouw van het
rekenmodel zijn hier eveneens van toepassing.
Een bijkomend immissiepunt werd gekozen in de buurt van de Neerstraat in
Zwijndrecht, om op het niveau van één immissiepunt concrete waarden van
geluidsbelasting en geluidsreductie te kunnen berekenen.
Toelichting immissiepunt - IPkt:
IPkt Plaats
Neerstraat

Immissieho Omschrijving plaats
ogte (m)
1,5
Grondgebied Zwijndrecht

X (Lambert)

Y (Lambert)

146628,76

212880,01
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2 Resultaten.
Resultaten Geluidsbelasting:

Wegen 2030 - Gridafmetingen 10 m bij 10 m
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Wegen 2030 + sch4m - Gridafmetingen 10 m bij 10 m

Wegen 2030 + sch5m - Gridafmetingen 10 m bij 10 m
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Wegen 2030 + bufferdijken - Gridafmetingen 10 m bij 10 m
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Resultaten Geluidsafscherming:

Afscherming door scherm h4m

Afscherming door scherm h5m
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Afscherming door bufferdijken
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Resultaten Geluidsafscherming op Google-Earth-orthofotoplan:

Afscherming door scherm h4m
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Afscherming door scherm h5m
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Afscherming door scherm h5m –detail Neerstraat
Kleurcode:
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Afscherming door bufferdijken
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3 Resultaten ter hoogte immissiepunt Neerstraat.
De tabellen met de geluidsimmissieniveaus en geluidsreducties of –afschermingen ter
hoogte van een bijkomend immissiepunt aan de Neerstraat te Zwijndrecht is terug te
vinden in onderstaande tabel.
Ipkt: Neerstraat Zwijndrecht
Wegen2030
Weg2030+sch4m
Weg2030+sch5m
Weg2030+Bufferdijken

Lr (dB(A))
60,3
59,1
58,1
55

Reductie (dB(A))
1,2
2,2
5,3

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de geluidsreducties in de "overall" band, veroorzaakt
door de geluidswal ter hoogte van het gekozen bijkomend immissiepunt aan de
Neerstraat iets meer dan 5 dB(A) bedraagt.
De geluidsschermen van 4 en 5 m hoogte bieden in datzelfde immissiepunt een
geluidsreductie van respectievelijk 1,2 en 2,2 dB(A).
Op verderaf gelegen afstanden zal de geluidsreductie in alle gevallen verder dalen.
Worden immissiepunten gekozen dichterbij de geluidsafschermende obstakels dan zal de
geluidsreductie toenemen. Uit bovenstaande geluidskaarten blijkt daarbij duidelijk dat het
geluidsreducerend effect van de bufferdijken daar kan oplopen van 5 dB(A) op ca. 700 m
afstand van het obstakel tot ca. 10 dB(A) net achter de bufferdijk.
Voor een geluidscherm van 5m hoogte is dit effect iets beperkter en zal een
geluidsreductie van 4 dB(A) worden bekomen op ca. 500 m. Een geluidsscherm van 4 m
hoogte zal die reductie van 4 dB(A) bieden op een afstand van ca. 350 m.
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4 Conclusie
In dit aanvullend rapport werd middels hetzelfde geluidsmodel, waarvan de resultaten
werden weergegeven en besproken in vorig basisrapport 083/3GLO-08/CB, een
bijkomende detailberekening gemaakt voor de omgeving van de Neerstraat op
grondgebied Zwijndrecht. Ook hier liggen de resultaten in de lijn van vorig rapport.
Dichterbij de afschermende obstakels kan de afscherming stijgen tot een significante en
waarneembare waarde. Vooral in het geval er gekozen wordt voor een bufferdijk met een
totale hoogte zoals aangegeven door de opdrachtgever (10 tot 12 meter).
De afscherming van de verderaf gelegen dorpskern van Zwijndrecht is eerder beperkt te
noemen precies door het afstandseffect. Wel mag verwacht worden dat het plaatsen van
een afschermend obstakel voor een vervorming van het geluidsspectrum zal zorgen
gezien de schermwerking beter wordt naar hogere frequenties toe. Hierdoor mag
verwacht worden dat het geluid afkomstig van de Waaslandhaven ter hoogte van de nabij
gelegen dorpskernen en derhalve ook in Zwijndrecht zal ervaren worden als een geluid
met in verhouding iets meer laagfrequent geluid, of anders uitgedrukt als een minder
scherp en ruw geluid t.o.v. een situatie zonder afscherming.
De resultaten tonen ook aan dat de afscherming van geluidsschermen stelselmatig
verbetert met toenemende hoogte. Indien de mogelijkheid bestaat om geluidsschermen
te kiezen met een hoogte van 5 of beter nog van 6 m hoogte, zal een betere afscherming
tot stand komen dan met een scherm van 4 m hoogte.

Gent, 02 februari 2010

Claude Bataillie
geluidsdeskundige

•
•
•

Nadere informatie omtrent methoden of resultaten kan schriftelijk worden aangevraagd.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de in dit verslag vermelde berekeningen.
Dit verslag mag niet worden gereproduceerd, behalve in volledige vorm, zonder schriftelijke toestemming van het
Provinciebestuur Oost-Vlaanderen.
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MOW – afdeling wegenbouwkunde (Barbara
Vanhooreweder), 2010
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Fotoreportage

plan-MER Parallelwegenstructuur E34

CM2
SW4

SW3

SW2
CM1

SW1

Situering punten fotoreportage (geel)
Aangezien in het landbouwgebied ten ZO van de R2-lus de aanwezigheid van hoogspanningslijnen het landschapsbeeld mee bepalen, zijn deze eveneens gesitueerd (op basis van de luchtfoto’s in
GoogleEarth) (rode aanduidingen)
Foto’s die zijn opgenomen in de tekst, zijn op bovenstaande figuur aangeduid in groen.

Zone oostwaarts R2

1C: Zicht vanuit zuidoosten plangebied op plangebied (oostelijke grens)

2B, 2C & 2D: Zicht vanaf BlauweHoevestraat & Neerstraat, ca 600m afstand van snelweg
Illustratie: bomenrijen in het landbouwgebied (langs Bempdt; ca 300m van E34) kunnen zicht op E34 en industrie in belangrijke mate afschermen

4B: Zicht van op hoek Bempt – Smoutpot:
Snelweg zichtbaar en herkenbaar (lichtpalen), maar industrie (omgeving Keetberglaan – Vitshoekstraat) dominant aanwezig in landschapsbeeld.
Haag langsheen snelweg (zie ook 5A): kan zicht op E34 beperken (lichtpalen blijven zichtbaar), maar niet het zicht op industrie
5A: haag langsheen E34 thv Smoutpot

5D4: Zicht van op defensieve dijk naar NO:
Zowel E34 als industrie (omgeving Keetberglaan –
Vitshoekstraat) dominant aanwezig in landschapsbeeld.

5D3: Zicht van op defensieve dijk naar NW:
E34 duidelijk zichtbaar; achter bomenrij geen industrie
aanwezig (permanente ecologische infrastructuur tussen
Kwarikweg en Defensieve Dijk). Bomenrij en groenzone bieden
voldoende afscherming voor verder afgelegen industrie

7C: zicht vanop Waelemweg naar NW

8A: zicht vanuit Kasteelstraat naar NW: zicht op singelberg en achterliggend R2-lus

6E: Zicht van Trepelandstraat naar industrie tussen
Keetberglaan en spoorlijn/Permanente ecologische
infrastructuur ten Z van Kallo:
E34 en achterliggende industrie zichtbaar; maar oa omwille
van aanwezigheid bomenrij, niet dominant in
landschapsbeeld

7D: zicht vanop Broekstraat naar N

8B: zicht vanuit Broekstraat naar N(O): zicht op singelberg en achterliggend R2lus

Zone westwaarts R2

Foto 10C

Foto 9B

Foto 9A
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Alternatief met aangepaste parallelstructuur
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Alternatief met verbreding van de E34

Kaart° 1.a

o

Situering van voorgenomen zone op orthofoto
1:20.000

P:\Projecten\0072_LP_Waasland\GIS\Maps\PlanMER_parallelwegenstructuur\krt_Projectsituering_vier_deelprojecten_orthofoto_deel_1.mxd

Alternatief met aangepaste parallelstructuur
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Alternatief met verbreding van de E34

Kaart° 1.b
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Situering van voorgenomen zone op orthofoto
1:20.000

P:\Projecten\0072_LP_Waasland\GIS\Maps\PlanMER_parallelwegenstructuur\krt_Projectsituering_vier_deelprojecten_orthofoto_deel_1.mxd
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Kaart° 2.a

o

Situering van voorgenomen zone op topografische kaart
1:20.000

P:\Projecten\0072_LP_Waasland\GIS\Maps\PlanMER_parallelwegenstructuur\krt_topokaart.mxd

N

Alternatief met aangepaste parallelstructuur

www.geovlaanderen.be

R2

LA

ND

VA
N

WA
A

SL

AA

Alternatief met verbreding van de E34

Kaart° 2.b
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Situering van voorgenomen zone op topografische kaart
1:20.000

P:\Projecten\0072_LP_Waasland\GIS\Maps\PlanMER_parallelwegenstructuur\krt_topokaart.mxd
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